
A kettős keresztény ünnep a hívőket
és nem hívőket egyaránt megszólítja,
hiszen az ősök, a barátok emlékének
ápolása, világnézetre való tekintet
nélkül mindenki számára fontos. Le-
hetőség az elmélyedésre. Városunk-
ban is megtelnek ilyenkor a temetők,
a Dózsa György úti, és a Máriabes-
nyői temetőben is régen látott ismerő-
sök, barátok találkoznak, és késő éj-
szakáig égnek ilyenkor a mécsesek.
Akik nem tudják felkeresni messze
nyugvó szeretteik sírját, a feszületnél
gyújtanak lángot, s talán még ma is él
a szokás: azokért is meggyújtanak
egy gyertyát, akikre már senki sem
emlékezik. Szép hagyomány Gödöl-
lőn, hogy a város lakói hagyományo-
san a Hősök szobránál tisztelegnek az
I. és a II. világháborúban elesett hő-
sök előtt.

Mindenszentek (latinul: Festum
omnium sanctorum) a katolikus egy-
házban az összes üdvözült lélek em-
léknapja, a protestantizmus pedig az
elhunytakról emlékezik meg ilyenkor.

A minden-
szentek ünnepe
III. Gergely
pápához kötő-
dik, aki a VIII.
században in-
dította útjára a
m e g e m l é k e -
zést: kiállt az-
ért, hogy a vér-
tanúk mellett a
kereszténység
e l i s m e r é s e
után szentté
avatottakról is
emlékezzenek
meg, 732-ben a
Szent Péter bazilika egyik mellékká-
polnáját mindenszenteknek, vagyis
az egyház szentjeinek ajánlotta.

Sokan úgy vélik, ez a vértanúk ün-
nepének új értelmezése. Mindenszen-
tek ünnepe a II. világháború után ha-
zánkban háttérbe szorult, inkább a
Halottak Napja (latinul: Commemo-
ratio omnium Fidelium Defuncto-

rum) maradt meg a köztudatban. A
mindenszentekkel ellentétben ez nem
csak a római katolikusoknak ünnep,
hanem a reformáció több vallása is el-
fogadja: míg az evangélikusok és az
unitáriusok hivatalosan is elismerik,
addig a reformátusok csak szokásjog
alapján, templomon kívül emlékez-
nek.

A Halottak Napja szintén önálló
ünnep, a másik két szokástól függet-
lenül alakult ki: Szent Odilo clunyi
apát 998-ban rendelte el, hogy a ha-
lottakról zsolozsmákkal és szentmise-
áldoztatokkal emlékezzenek meg. A
szokás Nyugat-Európában a XII-XIII.
században mindenhol elterjedt, így
Magyarországon is. (k.j.)
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Amikor a gyertyák végig égnek...

Az emlékezés ideje
Az elmúlt napokat az emlékezésnek szentel-
tük. Mécsesek, gyertyák gyúltak a sírokon, s
virág került azokra a hantokra is, amiket csak
ilyenkor, Halottak Napján keresnek fel a bará-
tok, rokonok, hogy leróják tiszteletetüket a
már eltávozottak előtt, felidézzék az együtt
töltött időt. November két ünneppel kezdődik,
elsején mindenszentekre, másodikán pedig
halottainkra emlékezünk.
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Gödöllő város honlapjára is lehet voksolni
a nemrég a Facebookon is elindult „Év
honlapja” szavazáson.

(4. oldal)

Rangos elismerést kapott a F. Chopin Ze-
neiskola a Chopin Év 2010 programjában
betöltött kiemelkedő szerepéért.

(5. oldal)

Három egyesület, a Gödöllői SK, a Bocskai
SE, valamint a Gödöllői KC adott be pá-
lyázatot az állam által kiírt TAO támoga-
tásra. (8. oldal)

Összesen a huszadik, idén az ötödik ut-
canévtáblát avatták október 28-án Gö-
döllőn. A Török Ignác Gimnázium kez-
deményezésére 2008-ban először az
aradi vértanú Vécsey Károly tiszteletére
készült a róla elnevezett utcában az élet-
rajzát röviden összefoglaló emléktábla.

A Gödöllői Lokálpatrióta Klub felkarol-
ta a kezdeményezést, amihez alkalman-
ként mások is csatlakoztak. Ezúttal a
Liszt Ferenc utcában készült el a tábla,
aminek avatásán Pintér Zoltán alpol-
gármester köszöntötte a megjelenteket,
köztük a Hajós Alfréd Iskola egyik, tel-
jes létszámban megjelent osztályát és a
megvalósításban tevékenyen részt vett
Lázár Attilát, a Chopin Zeneiskola
igazgató-helyettesét és Varga Árpádot,
a városrész önkormányzati képviselőjét.
Kiemelte, hogy a városban feltehetően a
Liszt Ferenc utcában él a legtöbb mu-
zsikus, és kézenfekvő, hogy a követ-
kező emléktábla a szomszédos Bihari
János utcáé legyen, amit a neves he-
gedűművészről neveztek el. Liszt Fe-
renc tőle hallotta először a Rákóczi in-
dulót.                             (Folytatás a 4. oldalon)

Liszt Ferenc emlékére

Avatás
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ILYEN VOLT… ILYEN LETT
A Gödöllői Királyi Váró a Norvég Alap 1.337 millió eurós támogatásával újult meg.

Közös érdekünk, hogy vigyázzunk rá!

November elsejétől városunk
kertes lakóövezetében beveze-
tésre kerül a házhoz menő zsá-
kos szelektív hulladékgyűjtési
rendszer, aminek eredménye-
ként már nem csak a zöldhulla-
dékot, hanem a műanyagot, a pa-
pírt, a fém dobozokat, és a társí-
tott italos kartont is szelektíven
gyűjtheti a lakosság. 

Mint azt a Zöld Híd Regionális Hulla-
dékgazdálkodási Kft. részéről Ficsor
Elza lapunknak elmondta, az új a rend-
szer bevezetéséhez igyekeztek előre
gondolkodni, s már figyelembe vették a
2012-re tervezett új hulladékgazdál-
kodási törvényben előirányzottakat. 

A néhány hete megjelentett felhívást
követően nagy volt az érdeklődés, az
érintettek pozitívan fogadták a kezde-
ményezést, ami igaz nagyobb odafi-
gyelést igényel tőlük, több pénzbe azon-
ban nem kerül, mivel a zsákokat a Zöld
Híd Kft. díjmentesen bocsátja a lakos-
ság rendelkezésére. A zsákokat díjmen-
tesen átvehetik az ügyfélszolgálati iro-
dában (Gödöllő, Dózsa Gy. u. 69.)
ügyfélfogadási napokon, valamint  a Me-
zőgazdasági Boltban (Gödöllő, Szabad-
ság út 28/B), a Gazdaboltban (Gödöllő,
Dózsa Gy. út 51.), valamint a Mező-
gazdasági Szakáruházban (Gödöllő,

Szabadság út 60.). A gyűjtőzsákokba a
műanyagok közé a PET ásványvizes és
üdítőitalos palackok, tisztítószeres fla-
konok (laposra taposva), különböző
csomagolófóliák, zacskók kerülhetnek.
A fém dobozokhoz a sörös, üdítős és
konzerves dobozokat, a papír hulladék
közé az újságokat és a karton papírt, míg
a társított italos kartonok közé a Tetra
Pack tejes és gyümölcsleves dobozokat
tehetik. Fontos azonban, hogy a zsá-
kokba csak a megfelelő hulladék ke-
rüljön. Amennyiben ugyanis a gyűjtés
során megállapítható, hogy az átlátszó
műanyag zsákban a fenti felsorolásban
nem szereplő idegen anyagot helyeztek
el, a gyűjtőjárat munkatársai a zsákokat
az ingatlanok előtt hagyják!

Az első gyűjtőjárat november 2-án
szerdán indul el, majd ezt követően
hétfőn és szerdán lesz szállítás. Ez de-
cember 31-ig nem befolyásolja a zöld-
hulladék begyűjtést, a jövő évben pe-
dig az új törvényi előírásnak
megfelelően alakul át a hulladék-
gyűjtési rendszer, aminek az előké-
szítése jelenleg folyamatban van. 

Ficsor Elza elmondta, az új rend-
szer bevezetése egyrészt lakossági
igény is volt, másrészt remélik, hogy
megoldást jelenthet azokra a problé-
mákra, amiket az elmúlt hónapokban
városunkban a szigetes gyűjtés fel-

vetett. Úgy fogalmazott: az lenne a
cél, hogy a zsákos szelektív gyűjtés
bevezetése mellett, megtartva a szi-
getes hulladékgyűjtést, a lakosságot
minél magasabb színvonalon szol-
gálják ki, és minél jobb minőségű
anyagában újrahasznosítható hulla-
dékot nyerjenek. Ehhez elengedhe-
tetlen a lakosság együttműködése. 

Mint megtudtuk, az elmúlt hetek-
ben jelentős eredményeket értek el az
egyes hulladékgyűjtő szigetek kör-
nyékén tapasztalt problémákkal kap-
csolatosan is, amit a társaság többek
között a Közterület Felügyelet mun-
katársaival együttműködve igyekszik
megoldani. Az elmúlt hetekben több
eredményes akció zajlott le, aminek
eredményeként már rendőrségi eljárás
is indult a hulladékgyűjtő szigeteket
rongálók, azokat fosztogatók ellen. 

A házhoz menő zsákos szelektív
hulladékgyűjtéssel kapcsolatos eset-
leges kérdéseket, észrevételeket a
28/418-601, vagy, a 28/561-200 tele-
fonszámon jelezhetik a lakók, me-
lyeken a Zöld Híd Kft. munkatársai
készséggel állnak a lakosság rendel-
kezésére. 
(A gyűjtéshez tartozó utcalista a 10.
oldalon olvasható)
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Több mint 28 millió forintot tesz ki az a fejlesztés, amit október
26-án adtak át Máriabesnyőn. A városrészben a nyár folyamán
elvégzett munkák eredményeként a Besnyő-patak két átereszét
építették át, valamint új járdát alakítottak ki a Besnyő utcai
hídon. 

Az átadásra a Besnyő utcai hídnál került sor, ahol Pintér Zoltán alpolgár-
mester és Szűcs Józsefné, a terület önkormányzati képviselője értékelte az el-
végzett munkát. 

A Besnyő-patak Besnyő utcai átereszének átépítésére 14.228.000 forintot
fordított az önkormányzat, s újabb 2.496.000 forintba került a járda kialakítása,
ami jelentősen javította, biztonságosabbá tette a gyalogos közlekedés feltéte-
leit. Ugyancsak az idei nyár jelentős fejlesztése volt a Mikes utcai áteresz át-
építése, ami 12.060.000 forintba került. Ezzel azonban biztosítottá vált, hogy a
Besnyő-patakon nagyobb mennyiségű csapadék esetén is zavartalan legyen a
víz lefolyása, az ne veszélyeztesse a környéken élőket.

Az ütemtervnek megfelelően haladnak a munkák a vasútállomá-
son, ahol a Királyi Váró melletti területen korszerű P+R és B+R
parkoló épül az önkormányzat és a MÁV közös pályázatának
eredményeként. 

A parkoló és a kerékpár tá-
roló épületén egyaránt dol-
goznak, ez utóbbinál a bon-
tási munkák zajlanak. A
B+R parkolót az itt lévő
épületben alakítja ki az AKL
Kft. A több mint 200 négy-
zetméteren 104 kerékpárnak
lesz hely. A 243 négyzetmé-
teres alapterületű B+R par-
kolót egy régi, használaton
kívüli, felújított és részben

átépített raktárépületből ala-
kítják ki. A kerékpártároló-
ban 12, speciális igények ki-
elégítésére is alkalmas, pél-
dául gyerek utánfutós, tan-
dem-hely kerül kiépítésre.

A parkolóban is jól halad-
nak, a felszín alatti munkák-
kal már végeztek, jelenleg a
bazaltköves burkolat leraká-
sa zajlik. A kivitelezést a Ma-
gyar Aszfalt Kft. végzi.
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Bővül a szelektíven gyűjthető hulladékok köre

Környezetkímélőbb, de nem kerül többe

November 16–án harmadik alka-
lommal kerül megrendezésre a
Gödöllői Kistérségi Foglalkozta-
tási Paktum Foglalkoztatási Fó-
ruma. 
Több mint egy év telt el a foglalkozta-
tási paktum megalakulása óta. Azóta
számos új szervezet csatlakozott a
kezdeményezéshez, kapcsolódott be a
már elindult tevékenységekbe vagy új
akciókat hívott életre.  

A fórum középpontjában az elmúlt
év eredményein túl az aktuális kezde-
ményezések, tevékenységek állnak,
mint például a térségi pályaorientá-
ciós rendszer szeptemberben elindult
modellprogramja vagy a november-
ben induló üzleti reggelik sorozata.

A nyilvános rendezvényen a rész-
vétel ingyenes, csupán regisztrá-
cióhoz kötött. 
A rendezvény időpontja: 2011. no-
vember 16., 9-12 óra, helyszín:  Gö-
döllő Város Önkormányzata, Szabad-
ság tér 7. 
További információk és jelentkezés a
www.godollopaktum.gak.hu honla-
pon.

Megújult átereszek, biztonságosabb közlekedés

Átadások Máriabesnyőn

Lesz hely a kocsiknak és a  kerékpároknak

Szépül a leendő parkolóÚjra összeül a 
paktum parlamentje

Huszonöt éve választották meg a gödöllői egyetemi kollégium
igazgatójának dr. Bujáki Gábort, aki azóta is vezeti a több mint
ezer hallgatónak otthont adó intézményt. A jubileum alkalmából
október 7-én rendezett ünnepség a közösséget éltette, amelyből
számos kiemelkedő egyéni teljesítmény született és születik.

A legerősebb fénysugár dr.
Kocsis Károly emlékét vi-
lágította be, akit 1990-ben
„cserépszavazáson” vá-
lasztott rektorrá az akkori
Gödöllői Agrártudományi
Egyetem összoktatói-kuta-
tói értekezlete. A két ciklu-
son át dolgozó vezető tiszte-
letére emléktáblát avattak és
sétányt nyitottak a kollégiu-
mi épületek között a 12 éve
ültetett hársfasor lombjának oltalmában.

A rektor munkásságát dr. Szabó István, a Gépészmérnöki Kar dékánja és
dr. Gémesi György polgármester méltatta, kiemelve sikerei közül a 72.
OMÉK gödöllői megrendezését, a külhoni magyarok anyanyelvű oktatásának
pártolását, a hazai diákok Kárpát-medencei ismereteinek bővítését. 

Dr. Bujáki Gábor dr. Bíró Ferenc, dr. Petrasovits Imre, dr. Kocsis Ká-
roly, dr. Székely Csaba, dr. Szendrő Péter, dr. Molnár József és dr. Solti
László rektorok vezetői időszakai szerint tagolva mutatta be a kollégium és a
kollégiumi élet fejlődését. it

Kocsis Károly emléktábla és sétány

Kollégiumi ünnep 
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A kormány az önkormányza-
tok hatáskörébe sorolt adók
kivetésével szeretné kompen-
záltatni azt az összeget, ami-
től jövőre elesnek a települé-
sek azáltal, hogy elveszik a
személyi jövedelemadó önkor-
mányzatoknál maradó részét,
elvonják a gépjármű adót, és
az iparűzési adó egy részét. A
Fidesz erre vonatkozó javasla-
tai a polgármesterek szerint
csupán arra jók, hogy összeug-
rasszák az egyébként is jelen-
tős terheket viselő állampolgá-
rokat és az önkormányzatokat. 

A helyi adókról szóló törvény kor-
mány által beterjesztett tervezetéhez
nap mint nap új módosítások érkez-
nek. Míg néhány nappal ezelőtt „csu-
pán” azt javasolták, hogy – lényegé-
ben – bármi megadóztatható, s csak
az adó mértékének felső határát szab-
ták meg, a legújabb javaslatok már a
kivethető adók mértékének felső ha-
tárát is megszüntetnék.

Az eredeti javaslat bevezeti a tele-
pülési adó rendkívül tág fogalmát,
ami lényegében új adónemeket jelent.
Ha jelenlegi formájában elfogadják
akár az ablakok, a kémények, vagy a
kertben lévő szilvafák után is fizethe-
tünk, mindössze arra kell majd figyel-
ni, hogy ugyanarra a dologra kétszer
nem vethető ki adó. 

A javaslat az elmúlt napokban fo-
lyamatosan módosult: míg korábban

a települési adó levonható lett volna
az iparűzési adóból, s ennek mértéke
sem lehetett volna magasabb az ipar-
űzési adónál, addig a legújabb elkép-
zelések szerint törölnék a javaslatból
azt a kitételt is, miszerint az adóévben
fizetendő települési adó csökkenti az
adóévi iparűzési adó összegét. Egy ja-
vaslat felülírná azt is, miszerint a vál-
lalkozások éves adóterhe az egy évvel
korábbihoz képest nem növekedhet
többel, mint 20 százalék. Az új elkép-
zelés szerint erre is lenne lehetőség –
miniszteri engedéllyel. 

Szintén folyamatosan változnak az
ingatlanadóra vonatkozó elképzelé-
sek. Míg a kormány az érték alapú in-
gatlanadó bevezetését szeretné, a
Fidesz képviselői – Rogán Antal és
Lázár János – a terület alapú adózta-
tást javasolják, s kivennék a törvény-
javaslatból azt a szabályt is, amely 3
százalékban határozná meg a kivethe-
tő ingatlan és telek adó felső határát.
Rogán Antal a települési adók eseté-
ben szinte minden, az önkormányza-

tok adóztatási szabadságát akadályo-
zó törvényi korlátot törölne az előter-
jesztésből 

Az új tervezet nehéz helyzetbe
hozza mind az önkormányzatokat,
mind az állampolgárokat – mondta el
lapunknak Fábián Zsolt alpolgár-
mester. A településeknek ugyanis je-
lentős bevételkiesésre kell felkészül-
niük, mivel a javaslatok szerint el-

vonnák tőlük a gép-
jármű adót és a sze-
mélyi jövedelemadó
önkormányzatoknál
maradó részét, és az
iparűzési adó körül-
belül 25 százalékát
szintén elvinnék. Vá-
rosunk így több mint
1,2 milliárd saját be-
vételtől esik el jövőre
valamint a közokta-
tás állami kézbe véte-
le miatt nem számol-
hat az önkormányzat
a 755.269.000 forint
értékű normatív tá-
mogatásra sem, ami-
hez a város – a koráb-
ban befolyt helyi
adóbevételeiből –
861.428.000 forintot
tett hozzá.

Az önkormányzat nem szeretne új
adót bevezetni, mivel a lakosság je-
lentős része már nem terhelhető to-
vább, márpedig az új szabályok sok
pénzt vennének ki az itt élők zse-
béből.

Városunkban például jelenleg te-
lekadót csak az üres építési telkek
után, valamint az 1000 m2 fölötti épí-

tési telkek után kell fizetni, ennek
összege jelenleg 287 forint/m2.

Az ingatlanok nagy része után sem
szed adót az önkormányzat: fizetni
csak a 150 m2-nél nagyobb alapterület
után kell négyzetméterenként 1580
forintot fizetni, de ezt sem minden
esetben, a lakók száma befolyásolja
ennek mértékét. Így például egy hat-
tagú család esetében 200 m2-ig adó-
mentes az ingatlan, sőt 20 m2-ig a ga-
rázsok is. 

Ezzel szemben az új elképzelések
szerint jövőre egy 10 millió forint ér-
tékű panellakást jövőre akár évi
300.000 ft adó terhelhet, egy átlagos
– 25 milliós – gödöllői családi ház
után pedig akár 750.000 Ft adót fizet-
hetne a tulajdonos. 

De jelentős érvágást jelentene ha a
terület alapú adót vezetnék be, ami
négyzetméterenként 1600 forintot je-
lent. Előző egy 60 négyzetméteres
panellakásnál 60x1600, azaz közel
100.000 forintot terhelne tulajdonos-
ra! A családi házak esetében pedig
mindehhez hozzájönne a négy-
zetméterenkénti 300 forintot telekadó
is.

Fábián Zsolt szerint ezek az össze-
gek már elviselhetetlen terhet jelente-
nének, a már most is sokszor fizetés-
képtelen és a hitelfelvétel miatt eladó-
sított lakosság számára. Azonban el
kell gondolkozni azon, hogy az így
kieső bevételeket honnan pótolja az
önkormányzat, azok nélkül ugyanis
nem lesz mód a fejlesztésekre, így
például utak, járdás felújítására, épí-
tésére sem. 

Az ingatlanadóra vonatkozó ötle-
tek nemcsak azért döbbentették meg a
lakosságot és a városvezetőket, mert
2007-ben, amikor az MSZP-s kor-
mány letette voksát az érték alapú in-
gatlanadó mellett, pont a Fidesz szállt
síkra a annak eltörléséért.

A javaslatok egyre több terhet ró-
nának a lakosságra az önkormányza-
tokon keresztül. Teszik ezt annak el-
lenére, hogy az önkormányzatok je-
lentős része már kijelentette: nem lát
lehetőséget új adók kivetésére. Ter-
mészetesen ezt még az is tetézi, hogy
a kormány további állami adókat is ki
akar vetni, mint pl. a közlekedési adó,
az áfa-emelés, az eva jelentős emelé-
se, illetve eltörlése. (ny.f.)

Napról napra, bár talán azt is
mondhatnánk, percől percre új
adók jelennek meg azon az
egyébként is elég színes palet-
tán, ami azt tartalmazza, mi
után és mennyit kell fizetnünk
jövőre, ráadásul egyes befize-
tések elnevezése, és kategó-
riája is módosul. 

A legnagyobb átalakítás a nyugdíj- és
egészségbiztosítási járulékok adóvá
nevezése lenne. Nem az összeg vagy
a mérték az újdonság, hanem az, hogy
az adók állami elköltésére egészen
más szabályok vonatkoznak, mint a
járulékokéra.

Új, és jelentős bevételt hozó adó-
nem lenne a közösségi közlekedési
adó. Ez a cégeket terhelné, a helyi
iparűzési adóhoz hasonlítana. Buda-
pesten és az agglomerációban a költ-
ségekkel – vagy éppen a foglalkozta-
tottaknak biztosított bérlettel – csök-
kentett árbevétel 1, más településeken
0,5 százaléka lenne. Az ugyanígy ki-
szabott iparűzési adó maximuma
egyébként 2 százalék.

Az evás vállalkozások egyelőre iz-
gulhatnak, vajon melyik módosítót
fogadja el a parlament: azt amelyik
eltörölné az adónemet, vagy az, ame-
lyik a mértékét 30-ról 35 százalékra
emelné.

Megadóztatnának minden egyéb
filmvetítést is, a moziadó 3 százalé-
kos lenne. Ez a bevétel a Nemzeti
Kulturális Alapot (NKA) gazdagíta-
ná, az adóból leírhatóvá tennék az
NKA-nak utalt támogatásokat.

Több módosítás is foglalkozik a
népegészségügyi termékdíjjal. A

változatosnak nevezhető javaslatok
egyebek mellett kivennék a chipsadó
hatálya alól a kakaóitalokat, pontosí-
tanák a hozzáadott cukortartalomra
vonatkozó szabályokat a mazsola, tej
és egyéb, cukrot tartalmazó adalék mi-
att, az extrudált termékeket, a lekvárt,
szörpöt is megadóztatnák, illetve a leg-
lényegesebb: a befolyt pénz öt száza-
lékát elvennék az egészségügyi alaptól
és a központi költségvetésbe utalnák.

Több módosító javaslat is van az
autósok szigorítandó terheivel kap-
csolatosan. Visszaállítanák cégautó-
adó fizetési ütemét negyedévesre, az
eredeti elképzeléshez képest kevésbé
emelnék a regisztrációs adót és a gép-
járműszerzési illetéket. Majdnem
duplájára emelnék viszont a bioetanol
literenkénti adóját, 40-ről 70 forintra,
és üzemanyaggá sorolnák és meg-
adóztatnák az erre használható növé-
nyi olajat. Eltörölnék viszont a kül-
földi autók, teherautók indokolatlan
adómentességét.

A tervek szerint, még saját haszná-
latra sem lehetne adómentesen bort
készíteni, illetve újra kötelező lenne a
zárjegy a palackokon.

A tehernövelő javaslatok között ott
találjuk még többek között a SZÉP kár-
tyára adott rekreációs szolgáltatások
kivételét az egészségpénztárak által fi-
nanszírozható körből, a vállalkozók
egészségügyi szolgáltatási járuléka
5400-ról 6390 forintra emelését, vala-
mint, hogy 10 százalékos egészségügyi
járulék terhelje a kedvezményes béren
kívüli juttatásokat.

Aki a gyors adójogi változások miatt
nem tudja, hogy pontosan hogyan és
mennyit kell majd fizetnie, azoknak se-
gítségképpen bevezetik a „bizonytalan
jogi helyzet” nevű kategóriát. Aki –
ügyvédje útján, minimum százezer fo-
rintos díj ellenében – jelzi, hogy ide tar-
tozónak érzi magát, és közben megfi-
zeti az adót az ő értelmezése szerint,
annak nem kell bírságot fizetnie, ha ki-
derül: csak azért fizetett az előírttól el-
térő összeget, mert a jogalkotók más-
képp gondolták az új adószabályokat,
mint az adózó. Az adócsomagról és an-
nak módosítóiról a következő hetekben
szavazhat az országgyűlés. Forrás: vg.hu

Ki vigye el az adóbalhét? 

Jöhet a füstadó

Gödöllőn jelenleg nincs „ebadó”, és nem is ter-
vezzük a bevezetését – mondta el lapunknak
Pintér Zoltán alpolgármester. Az ebtartás meg-

adóztatására már korábban is voltak kormányzati törekvések, de hamar rájöt-
tek, hogy ez semmi jóra nem vezet, csupán az utcára tett állatok számát lehet
vele növelni. Sok gazdának az állatok mindennapi ellátása melletti évenkénti
kötelező veszettség elleni védőoltás és féregtelenítés, alkalmankénti egész-
ségügyi ellátása is gondot jelent. Az ilyen plusz terhek kivetésével folyamato-
san emelkedne a gazdátlanná váló állatok száma. Ráadásul feltételezhető,
hogy az ebből befolyó bevétel nem is az önkormányzatokat gazdagítaná. Bár
pontos információink nincsenek, egyes hírek szerint a kormány ebből szeret-
né megoldani a kutyák chippel való ellátását. A chipbeültetés költségeit nagy-
ságrendileg ismerjük, amely általában magasabb mint a kivethető ebadó mér-
téke, így csak állami szerep- és költségvállalás mellett lenne ésszerű kötele-
zővé tenni.

A MÖSZ álláspontja

Dr. Gémesi György, Gödöllő pol-
gármestere, a Magyar Önkormány-
zatok Szövetsége elnöke lapunknak
úgy nyilatkozott: nem lát esélyt arra
újabb helyi adók kivetésére a követ-
kező 3-5 évben, hiába ad erre lehe-
tőséget a kormány. A lakosság olyan
szinten van elszegényedve, és olyan
sok adót fizet, hogy képtelenség to-
vább terhelni őket! A MÖSZ nemrég
megrendezett konferenciáján is így
vélekedtek a résztvevő polgármeste-
rek. Az új adók bevezetése csak sú-
lyos konfliktushelyzetet eredmé-
nyezne, semmi mást.

Készülnek a jövő évi adószabályok

Üreszseb törvény

Ebadó?

Képünk illusztráció

Erre miből lesz pénz?
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KEREKÍTŐ MONDÓKÁS MÓKA

Ölbeli játékklub: dögönyözős, cirógatós, lógázós,
höcögtetős mondókákkal, csörgő‐börgő hang‐
szerekkel.

Időpont: Szerda: 10.00‐10.30

Első alkalom: 2011. november 16.

Helyszín: Csodaház Családi Napközi  www.csanacsoda.hu

Cím: Gödöllő‐Máriabesnyő, Százszorszép u.10.

Foglalkozásvezető: Benedek Krisztina,  www.csodabab.hu

További információ: www.kerekítő.hu

2011. november 18‐án (pénteken) 
14‐18 óráig

Útvonal: Zöld Óvoda‐Damjanich János Általános Iskola‐
Királyi váró‐Zöld Híd Régió Kft.‐Királyi Kastély (felújított
lovarda)
Indulás: 14 órakor a Művészetek Háza parkolójából
Jelentkezés: Pelyhe Józsefnél (06‐20/823‐1408)
Részvételi díj: 1000 Ft/fő

A Magyar Marketing Szövetség és az Internet Marke-
ting Tagozat tizedik alkalommal hirdette meg  „Az Év
Honlapja” pályázatot. A tavalyi évhez hasonlóan is
szeptember 1. és október 31. között lehetett benevezni a
hazai online szakma legjelentősebb versenyére.  

A versenyt huszonöt kategóriában hirdették meg: s kate-
góriánként egy honlap kaphatja meg a címet, de a zsűri kü-
löndíjakat és Minőségi díjat is ad az arra érdemesnek ítélt
pályázónak. Az idei év újdonsága, hogy a pályázat teljes ideje alatt “Az Év Honlapja 2011” hivatalos Facebook oldalán lehet
lájkolni a pályázatokat az alábbi linken: 
https://www.facebook.com/pages/Az-%C3%89v-Honlapja/278378782177242?sk=app_174462892637082
A legtöbb lájkot összegyűjtő weblap díjat vehet át. Természetesen a hagyományos közönségszavazás sem marad el, erre a
www.azevhonlapja.hu oldalon van lehetőség. 
Gödöllő első alkalommal vesz részt a versenyben. A városi honlapot az Önkormányzatok és települések kategória jelöltjei
között találják meg a lájkolók és azok, akik a közönségszavazás során támogatják szavazataikkal. 
A voksolás során minden szavazó valamennyi kategóriában szavazhat, kategóriánként több jelöltre is, de minden pályázatra
csak egyszer. A Facebookos szavazás 2011. november 28-ig tart. Az  eredményt december 2-án, Az Év Honlapja hivatalos Díjá-
tadóján hirdetik ki.

A Kislábnyom kampány célja, hogy a
családok, háztartások energiatudatossá-
gát és energiahatékonyságát növelje, és
népszerűsítse a klímabarát, szén-sze-
gény életmódot. A kampány során be-
mutatjuk, hogy beruházás nélkül, visel-
kedésünk megváltoztatásával is jelentős
energiát – és így pénzt – tudunk megta-
karítani. 

A 2011 őszén induló program során: 
– ingyenes, egész napos klímabarát ház-
tartás képzést tartunk családoknak 10
különböző helyszínen október és no-
vember folyamán. 
– 2011. december 1-től 4 hónapos Kis-
lábnyom Energiatakarékossági Versenyt
indítunk, amelyhez a kislábnyom hon-
lapon (www.kislabnyom.hu) keresztül
lehet csatlakozni. A verseny ideje alatt a
résztvevő háztartásoknak saját fogyasz-
tásukat kell nyomon követni egy online
karbon-kalkulátor segítségével, vala-
mint 3 kreatív feladatot megoldani.
– 2012. május közepén díjkiosztó és
projektzáró családi rendezvénnyel ér
véget a Kislábnyom program. Itt jutal-

mazzuk a legjobban szereplő családo-
kat, háztartásokat, és értékeljük a prog-
ramot is.
Kinek érdemes csatlakozni? 
Mindenkinek, aki szeretne…
– klíma- és energiatudatosabb lenni, 
energia- és költségtakarékosabban élni,
valódi megtakarításokat elérni;

– karbon-szegényebb háztartást vezetni,
azaz csökkenteni a család CO2-kibocsá-
tását;
– többet megtudni a klímaváltozásról, és
hogy mit lehet tenni ellene; 
– nyitottabbá válni a fenntartható élet-
módra, tudatosabb vásárlói döntéseket
hozni;
– energiatakarékossági versenyben részt
venni;
– környezetbarát életmódot segítő nye-
reményekre szert tenni;
– hasonló érdeklődésű családokkal
megismerkedni.

Klímabarát háztartás képzés Gö-
döllőn
A képzés ideje: 2011. november 12. 
A képzés helyszíne: Gödöllői Waldorf
Iskola (2100 Gödöllő Tessedik Sámuel
u. 4. D. épület)
A képzéseken a résztvevők a következő
témákkal ismerkednek meg:
– Klímaváltozás és háztartások: mi a
klímaváltozás és hogyan érinti a ház-

tartásokat?
– Öko-lábnyom, karbon-lábnyom és
számításuk: mekkora egy átlag magyar
öko- és karbon-lábnyom, és mekkora a
sajátunk? 
– Háztartások energiafogyasztása: mire
és mennyi energiát használunk?
– Egyszerű, otthon elvégezhető ház-
tartási klíma/energia audit (felmérés)
– Energiafogyasztás csökkentése beru-
házás nélkül: tippek, ötletek, megta-
karítási lehetőségek
Ezen felül a résztvevők két kiadvány is

átvehetnek: egy klíma-naptárt, amely
minden hónapra hasznos megtakarítási
tanácsokkal látja el őket, valamint a
Klímabarát háztartások c. útmutatót. A
Kislábnyom kampány fővédnöke dr.
Fülöp Sándor, a jövő nemzedékek or-

szággyűlési biztosa. Jelentkezés és
további információ a helyi klíma-koor-
dinátoroknál, Biri Magdolnánál
(biri@invitel.hu) vagy Laurán Csa-
bánál (loca@index.hu). A képzések in-
gyenesek, bárki számára nyitottak.

Időpont: 
2011. november 10., 18:30

Helyszín:
Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ

Vendég:
Boros Bánk Levente 
politológus

A belépés díjtalan!

Sokszor tesszük fel a kérdést: mi jó gyermekünk-
nek? Korunkban sok a bizonytalanság, és feloldód-
tak az egyértelmű konvenciók. Keresünk; magunk
és gyermekeink számára. Egyúttal rengeteg az esz-
me, út, biztosnak és hatékonynak mondott módszer.
Mit válasszunk hát? Mi adhat fogódzót? Az ünnep
állandóság a változékonyságban, biztonság a bi-
zonytalanságban, fény a hétköznapok szürkeségében. Az ünnep perspektívát nyújt,
az átélés erőt, emelkedettséget és gondolatokat hozhat.
A Waldorf iskolában érezzük és tudjuk, hogy az ünnep a felnövekvő embernek (is)
fogódzókat, melegséget ad, orientál és egész életre pozitív hatással lehet. Pannon-
föld szülöttének, Szent Mártonnak példája pedig beszédes szimbólum: kettévágja
köpenyét, hogy annak egyik felét egy koldusnak adja. Később kiderül, Krisztus ma-
ga volt, akit az út szélén a római katona megszánt. Hívunk tehát kicsiket és nagyo-
kat, akik e különleges ünnepet szeretnék velünk átélni november 11-én a kastély-
parkban, illetve az iskolában. Előtte pedig november 9-én, 16 és 18 óra között le-
hetőség nyílik, hogy a Waldorfban lámpást is készítsenek, amivel 11-én egy kicsiny
színt és fényt vihetnek a gyerekekkel a sötétségbe!                                       Türkössy Szilárd

Meghívó – Mozgáskorlátozottak
A Gödöllő és térsége Mozgáskor-
látozottak Egyesülete taggyűlést
tart 2011. november 10-én a Vá-
rosháza földszinti nagytermében,
melyre minden tagunkat szeretettel
várjuk. 
A taggyűlés témája: vezetőség és
küldöttek választása,
mozgáskorlátozottakat érintő új
törvények ismertetése, s karácsonyi
összejövetel időpontjának
megbeszélése.
A részvételi szándékot kérjük
jelezzék a 06/30/635-9575-ös
telefonszámon. 
A helyszínen lehetőség lesz
tagdíjbefizetésre is. 
Mindenkit szeretettel várunk!

A Rákóczi Szövetség 19. alkalommal rendezte meg a Gloria 
Victis Kárpát-medencei Történelmi vetélkedőjét október 22-23-
án a Budapesti Műszaki Egyetemen, hatvan hazai és határon túli
középiskolás csapat részvételével. 

A vetélkedő témája a Rákóczi szabadságharc és kora volt. A gödöllői Premont-
rei Szent Norbert Gimnázium két csapattal képviseltette magát a versenyen,
melyből Sivadó Brigitta, Sivadó Mónika és Sivadó Zsófia csapata első he-
lyezést ért el. Az iskola másik együttese (Takács Flóra, Bajnóczi Dávid, To-
mor Dávid) pedig a 11. helyen végzett. A győztes csapat a Rákóczi Szövetség
jóvoltából délvidéki és belgrádi utazáson vesz részt. tt

ELHUNYT REMSEY ANDRÁS 

Lapzártánk idején kaptuk a szomorú
hírt, hogy 2011. október 27-én, rövid
betegséget követően elhunyt Remsey
András. Az 1929. május 9-én született
grafikus festő 2001-ben, a Remsey csa-
lád tagjaként Gödöllő városáért-díjat
kapott.
Temetéséről később intézkednek. 

Indulnak a Kislábnyom kampány 
„klímabarát és energiatakarékos háztartás” képzései

Ismét kiírták „Az Év Honlapja” pályázatot

Szavazzon a www.godollo.hu oldalra!

Márton nap a Waldorf iskolával

Gödöllő új értékei – Buszos kirándulás
Gödöllőn a Gödöllői Lokálpatrióta
Klub szervezésében

Lokálpatrióta Estek 2011

Gloria Victis – történelmi vetélkedő

Eredményes gödöllői diákok

A Teleki Pál születésének 132. évfordulója alkalmából a róla el-
nevezett téren felállított mellszobránál pénteken rendezett ün-
nepségen részt vett a néhai miniszterelnök unokája, Teleki Géza
biológus (képünkön), aki feleségével és fiával helyezett el virágot.

– 1943-ban születtem
és először találkozom a
nagyapámmal – mond-
ta az egybegyűltekhez
szólva. – 1949-ben, a
tél közepén apám hal-
lotta, hogy megyünk
Szibériába. Aznap éjjel
el kellett innen menni.
62 évig tartott hazajön-
ni. Amikor megérkez-
tünk Amerikába, én
amerikai akartam lenni.
Bejelentettem a szüleimnek, hogy nem akarok többet magyarul beszélni.
Anyám, Mikes Hanna rám nézett és azt mondta, ha nem beszélsz magyarul,
akkor ebben a házban nem kapsz enni. Öt napig kitartottam, nem beszéltem
magyarul. Ha ezt nem csinálta volna anyám, akkor nem tudnék itt állni és nek-
tek ezt elmondani. Visszajöttem a feleségemmel, aki amerikai, a fiammal, aki
amerikai és remélem, hogy valamikor magyar lesz. Különös alkalom számom-
ra, hogy itt vagytok és nagyon köszönöm, hogy eljöttetek. Azért jöttünk haza,
mert az egész életemben érdekelt a fiatalok sorsa, és hogyha valamit tudok itt
csinálni, a halálom előtt, akkor azt a fiatalságért teszem. 
A műsorban Steinbinder Norbert kürtön, Margetán Máté tárogatón játszott, ver-
set mondott Pápai Gergely és Péter Fruzsina, énekelt a Premontrei Gimnázium
egyházzenész kórusa. A megjelentek  Eördögh László atya vezetésével mondtak
közös imát Teleki Pál emlékére. Bárdy Péter, az egyesület elnöke bejelentette, köz-
gyűlésüket januárban tartják. 

Teleki Pálra emlékeztek

(Folytatás az 1. oldalon)

Az avatáson Széphalmi Pál, vala-
mint Benedek Krisztina és tanítvá-
nyai népzenével, Szelba Szabolcs
szavalattal, Lázár Attila és Barta
Katalin Liszt Szerelmi álmok című
művének kürt-zongora átiratával mű-
ködött közre. 

Dr. Szilágyi András, akinek a kö-
zelmúltban könyve jelent meg Liszt
Ferenc személyisége címmel, tábla-
avató beszédében örömét fejezte ki az

iránt, hogy Gödöllőn Liszt Ferencről
utcát neveztek el. Hazánk kiemelkedő
személyiségei legalább ennyit min-
den városban meg is érdemelnek.
Még nagyobb öröm, hogy az utcában

Liszt Ferencnek emléktáblát állítunk
éppen most, születésének 200. évfor-
dulóján, hangsúlyozta.                         it

Liszt Ferenc emlékére

Táblaavató
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David Nicholls angol író, aki-
nek éppen most mutatták be
nálunk a mozik az Egy nap cí-
mű regényéből készült filmjét,
az újabb, A beugró címet viselő
könyvében színészi múltjának
emlékeit eleveníti fel.

Egy londoni belvárosi színházban lép
fel Stephen, a regény főhőse, estéről
estére. A Sohóban. Egy ugrásra a 
Piccadilly Circustól, amit gyerekko-
rában mély meggyőződéssel tartott a
világmindenség központjának.

A szerencse fia, gondolhatnánk
róla, ha… Ha nem csupán úgyneve-
zett „beugró” lenne a sztár, „a világ
12. legszexibb férfijának” megszava-
zott Josh Harper árnyékában. Josh
játssza a színházban Lord Byron sze-
repét. Hősünk pedig átvehetné tőle,
amennyiben Josh-t valami baj érné.
Azonban Josh-t sose éri semmi baj.
Még csak egy ártatlan kis torokgyul-
ladás sem teríti le legalább egy-két
napra. Stephen mindössze ábrándoz-
hat. Ilyesféle ábrándképek váltják az
elméjében egymást: Josh leesik a lép-
csőn, elüti egy autóbusz, romlott étel
fogyasztása következtében már-már a
halál árnyéka vetül rá… 

Mindez nem valósul meg. Stephen
esténként mint Lord Byron látomása,
mint kísértet átvonul egyszer a szín-
pad hátterében. Ennyi a szerepe, ho-
lott persze készen áll a beugrásra is,

amiért leginkább tartják a színháznál.
Csekély fizetésért. Előadás után órá-
kig utazik szerény lakásáig, metróval,
vonattal, busszal, míg végül negyed-
órás gyaloglás után, áttörve külvárosi
elvadult kölykök hadán, hazaér. 

Nem várja senki: elvált. Valóságos
férfi Bridget Jonesként csetlik-botlik
a hétköznapokban, a nőkkel való kap-
csolatok terén. Tulajdonképpen még
mindig szerelmes Alisonba, a volt fe-
leségébe. A találkozást vele nem ke-
rülheti el, közös gyermekük, a hét-
éves Sophie miatt. 

Alison is a színi pályán próbálko-
zott, de már régen hagyta a csudába,
jól kereső munkája, jól kereső máso-
dik férje van. Stephen, ha hozzájuk
megy, ellátogat „gazdagékhoz”. Az-
tán még egy számára bámulatos jó-
módról tanúskodó lakásba is bebo-
csátást nyer. Alig hiszi el, de Josh
Harper, akinek ő csupán az árnyéka,
meghívja a partyjára. Csak egyedül őt
a színháztól. 

A helyszínen kiderül, hogy pin-
cérnek hívta. Hát, ez van. De legalább
megismerkedik Josh feleségével, No-
rával. Összebarátkoznak, ami nem
csoda. Ugyanattól az embertől szen-
vednek: Josh-tól. 

A bosszú, Stephen bosszúja sem
sokáig várat magára. S közben egyre
filmeket néznek, híres filmsztárokat
csodálnak, tekintenek példaképeik-
nek a regény szereplői. Például mikor

Stephen az olyannyira félreértett
meghívás következtében Josh-hoz
tart, igyekszik Cary Grantre venni a
figurát. „A motivációm: laza csávó-
nak mutatkozni. Ne feledd: Cary
Grant. Nyájas, elegáns, de nem ide-
gen tőle a gondolat, hogy megöljön
valakit.”

A közelmúlt filmjeit favorizálják a
könyvben. Azokat, amik még úgy ké-
szültek, hogy nem a technika, nem a
trükkök uralták a filmvásznat, hanem
a színészi játékot bámultuk tátott
szájjal, Al Pacinóét, Tony Curtisét,
James Stewartét és a többiekét. 

A regény végén Stephen és Nora
egy vonaton ülnek, mely Párizsba
tart. Hogyan jutottak eddig? Ez elég
különös. Mit csinálnak majd ott? Ez
pedig a jövő titka. 
(David Nicholss: A beugró) -nád-

A Bagoly könyvesbolt ajánlata

Mint a filmeken

Első olvasatra talán furcsán hangzik,
hogy a Talamba Ütőegyüttes Gödöllő
december 8-9-én tartja Crossover leme-
zének bemutató koncertjét városunk-
ban, mivel a mű még márciusban jelent
meg. Tény azonban, hogy Gödöllőn ek-
kor hangzik majd el először az új CD
anyaga. 

– A legfőbb oka, hogy kicsit megkés-
tünk ezzel a bemutatóval, mivel a Mű-
vészetek Házába júliusig nem lehetett
koncertet szervezni az uniós elnökségi
események miatt. Most azonban kárpó-
toljuk a gödöllői közönséget ezért a
késésért – mondta el lapunknak Zom-
bor Levente, az együttes vezetője. 
– Ez egy teljesen új anyag, vagy a kö-
zönség számára ismerős darabok is
megszólalnak majd az előadás során?
– A különböző gödöllői koncerteken
már hallhattak ebből részleteket, de a
teljes anyaggal most először állunk itt
színpadra. Mivel a crossover világa
megengedi a műfajok, stílusok békés
egymás mellett élését és a szabad átjár-
hatóságot, izgalmas hangzásokat és ze-
nei kompozíciókat hallhat majd a

közönség. Többek között Bizet, Mozart,
Bach, Csajkovszkij művei csendülnek
fel Talambás átdolgozásban, de elhang-
zik majd Liszt Ferenc II. Magyar rap-
szódiája is. Ez utóbbi nem szerepel a le-
mezen, de úgy gondoltuk, a Liszt év al-
kalmából ennek bemutatásával tisztel-
günk a nagy zeneszerző emléke előtt.
– Igaz a hír, miszerint a Talamba is-
mét új utakat keres?
– Mondhatjuk így is, bár azt hiszem, tő-
lünk már megszokta a közönség, hogy
nem a hagyományos utakat járjuk. Már
készül az új anyagunk, amivel szintén
egy másik zenei világba kalandozunk: a
cigányzenébe, pontosabban annak egy

szegmensébe mélyedünk el. Nem az 
autentikus cigányzenére, és nem is a nó-
tákra kell gondolni, hanem azokra a mű-
vekre, amik rendszeresen szerepelnek a
cigányzenekarok repertoárjában, mint
például a Pacsirta, vagy a Monti Csár-
dás. Ez a kettő például el is hangzik
majd decemberben a Művészetek Házá-
ban Ifj. Balogh Gyula és zenekara köz-
reműködésével. 
– Mikortól lehet jegyet vásárolni a
koncertre?
– A Belvárosi Jegyirodában már kap-
hatók, s érdemes minél hamarabb meg-
vásárolni, mert november 12-ig van le-
hetőség az elővételre, s ez 500 forintos
kedvezményt jelent. 
– Ha jól emlékszem, külföldre, ponto-
sabban Moszkvába is készült az
együttes…
– Változatlanul várnak bennünket az
orosz fővárosba, azonban a tervezett
utunk a jövő év májusára halasztódott.
Novemberben tartják ugyanis az orosz
elnökválasztást, s így a bennünket meg-
hívó Tyerem Quartett jubileumi kon-
certjét, ami a Kremlben lesz, el kellett
halasztani, ott ugyanis az eredeti idő-
pontban nem lehet megtartani. De elég
fellépésünk lesz itthon is, sőt, rövidesen
ismét Varnus Xavérral fogunk turnéz-
ni Magyarországon és külföldön egy-
aránt. jk

Október 13-án rangos elisme-
résben részesült a Gödöllői Fré-
déric Chopin Zeneiskola. A buda-
pesti lengyel nagykövetségen
Roman Kowalski nagykövet, a
Lengyel Intézet és a Lengyel köz-
társaság ajándékait és okleveleit
nyújtotta át a meghívottaknak. 

A Lengyel Köztársaság kulturális és
nemzeti örökség minisztere, Bogdan
Zdrojewski, a lengyel kultúra szerves
részét képező nagy zeneszerző –
Chopin – életművének, szellemi öröksé-
gének ápolásáért ítélte oda az elismerést
azoknak a művészeknek valamint intéz-
mények képviselőinek, akik a „Chopin
Év 2010” magyarországi programjában
kiemelkedő szerepet játszottak.
Frédéric Chopin, a romantika egyik leg-

nagyobb hatású zeneszerzője születé-
sének 200. évfordulóját 2010-ben ünne-
pelte a kultúra világa. A zeneiskola Ba-
lázs János Chopin estjével vezette be a
Nemzetközi Chopin Évet, majd 2010-
ben Pless Attila, Keveházi Gyöngyi
növendékei és Falvay Sándor tolmá-
csolásában szólaltak meg a kiváló ze-
neszerző művei. Az intézményben tar-
tották meg Chopin Piknik címmel a bu-

dapesti Lengyel Intézet rendezvényét,
s az év méltó megkoronázásaként
2010. december 18-án került sor Mar-
gó Ede restaurált Chopin szobrának
ünnepélyes újraavatására. 
A szobor a korábbinál méltóbb kör-
nyezetbe, az épület homlokzata elé ke-
rült, köszönhetően a Lengyel Intézet és
Gödöllő Város Önkormányzata támo-
gatásának, valamint Arkadiusz Ber-
nas-nak, a Lengyel Intézet igazgatójá-
nak, aki töretlen lelkesedéssel és végte-
len szimpátiával segítette a programok
létrejöttét.
A Lengyel Nagykövetség dísztermé-
ben a Művészetek Palotája, a Liszt Fe-
renc Zeneművészeti Egyetem (Zene-
akadémia) és több intézmény képvise-
lői, valamint zongoraművészek kaptak
elismeréseket. A gödöllői Chopin ze-
neiskola képviseletében Lázár Attila
igazgatóhelyettes vette át az oklevelet
és az értékes ajándékokat.

Fotó: Grzegorz Kacprzynski

Nem mindennapi kiállításra invi-
tálja a gödöllőieket a Tiszaföldvári
Képzőművészeti Alkotók Köre no-
vember 4. és december 2. között a
Városháza földszinti kiállítóter-
mébe. 

A Tiszaföldvárhoz kötődő művé-
szek első alkalommal mutatkoznak be
Gödöllőn, s festményeik mellett kü-

lönleges cukrászati alkotásokkal le-
pik meg az érdeklődőket. Ez
utóbbiakat Erdős Hanna, világbaj-
nok cukrászmester készíti, aki az
elmúlt években számtalan nemzet-
közi versenyen szerzett elismerést, s
többek között a Gödöllői Királyi Kas-
télyt és a Szent Koronát is megfor-
málta. 

Az ünnepélyes megnyitóra 2011.
november 4-én, pénteken, 13 órakor
kerül sor, amire minden érdeklődőt
szeretettel várnak. bj

Lemezbemutató újdonságokkal

Talamba – Crossover live

A Chopin év méltó lezárása a Liszt évben
Elismerés a zeneiskolának

Kiállítás a városházán

Édes hazánk
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1933-ban hunyt el Takács Meny-
hért premontrei prépost. A főpap
emlékét méltó módon kívánták
megörökíteni, így vetődött fel a
gondolat, hogy Fadrusz János híres
művének másolata kerüljön a sír-
emlékre. A premontreiek engedélyt
kértek, és kaptak a művész özve-
gyétől a terv megvalósítására. 
Takács Menyhért síremlékét 1936.
június 11-én avatták föl a premont-
rei temetőben. A sírhalomra egy kő
keresztet állítottak, melynek kor-
pusza Fadrusz János „Krisztus a
keresztfán” című alkotásának 2
méteres bronz másolata lett. 
A művész 1891-ben készítette el
vizsgamunkáját. Olyan témát kere-
sett, amelyben mély érzéseket fejezhet ki. Így jutott a megfeszített Krisztus
megmintázásának gondolatához. Titokban kezdett hozzá a munkához. Mivel
a felfüggesztett test izmainak feszülését eredetiben akarta tanulmányozni, de
modellje reszketni kezdett és félájultan szedték le a keresztről, Fadrusz végül
magát kötöztette fel a keresztre és fényképésszel különböző nézetből  felvé-
teleket készíttetett. Az elkészült mű nemcsak kollégáit, hanem tanárát, Hell-
mert is ámulatba ejtette. A feszület elnyerte a Műcsarnokban rendezett 1892-
93. évi Országos Képzőművészeti Kiállítás nagydíját. Másolatai az ország
különböző részeibe kerültek, többek közt Budapestre, Pozsonyba és Szeged-
re, s az 1903-ban elhunyt szobrász Kerepesi úti temetőben lévő sírjára is. Az
emlékmű felállításában, Vitai Béla és Ohmann Béla szobrászművész is nagy
szerepet játszott.
Takács Menyhért földi maradványait 1943-ban, halálának tizedik évforduló-
ján a jászóvári székesegyházaba szállították, s annak kriptájában helyezték
örök nyugalomra. A feszület továbbra is őrzi emlékét. (b.z.)

MŰALKOTÁSOK
GÖDÖLLŐN

A Fadrusz-feszület

Városunk gazdag kulturális örökséggel büszkélkedhet, ame-
lyek között megtalálhatók az elmúlt századokból reánk ma-
radt művek, és a kortárs alkotók munkái is. Sorozatunkban
ezekkel ismertetjük meg olvasóinkat, de érdekességeket tud-
hatnak meg azokról az alkotásokról is, amiket már csak a fest-
mények, fényképek őriztek meg számunkra. 

100 éves a gödöllői HÉV

Az idei esztendő jeles évforduló Gödöllő közlekedéstörténetében, 100 eszten-
deje ugyanis annak, hogy Gödöllőig kiépült a HÉV vonala.

A jubileumhoz kapcsolódóan szerkesztőségünk kéri, hogy akinek HÉV-vel
kapcsolatos régi fotók, emléktárgyak, dokumentumok (pl. régi jegy, menet-
rend, bérlet stb.) vannak a birtokában, juttassa el azt részünkre. Természete-
sen az archiválást követően visszajuttatjuk a tulajdonosnak.

A fotók és egyéb dokumentumok leadására a Gödöllői Szolgálat  Művé-
szetek Házában lévő ügyfélszolgálatán van lehetőség, illetve postai úton a
2101 Gödöllő Pf. 385. címre, valamint e-mailen az info@szolgalat.com címre
juttathatják el azokat. (b.z.)

A gödöllői HÉV építésének története (1.)
A HÉV Gödöllőig húzódó szakaszának építéstörténete egészen
1888-ig nyúlik vissza, ugyanis annak az évnek a nyarán adták át
a forgalomnak a Budapesttől Cinkotáig terjedő szakaszt. Ek-
kor még csak egy vágányon és gőzüzemű vonatokkal folyt a
közlekedés. Eleinte a Kerepesi útról, közvetlenül a Keleti pá-
lyaudvar szomszédságából indultak a HÉV-szerelvények. A
végállomás kezdetben egy egyszerű fabódé volt, melynek he-
lyén csak később húztak fel egy nagyobb méretű állomásépü-
letet. A vonatok nem mentek be a Baross térig, hanem attól tá-
volabb, a ma már elbontott ügető magasságában álltak meg.
(1937-ben vették tervbe a Kerepesi úti végállomás áthelyezését, erre azonban csak 1970-ben került sor, amikor a HÉV-
vágányokat visszavágták az Örs vezér térig. A sínek egy részét viszont meghagyták üzemi összeköttetési céllal.)
A volt úrbéres gazdaközösség 1895. április 5-én tartott közgyűlést Kerepesen. A gyűlés témája: a Budapest-Cinkota
Helyi Érdekű Vasút Kerepesig történő meghosszabbítása volt. Az új vasútvonal kiépítése fontos lett volna a falu szá-

mára. Példaként Cinkotát hozták fel, ahol a
HÉV kiépülése óta rohamos fejlődésnek indult
a település. A korábban 200 házból álló sze-
gény falu a XIX. század végére virágzó hely-
séggé vált, mely fejlődés elsősorban a vasút-
nak volt köszönhető. Ezért gondolták úgy a
kerepesi gazdák, hogy a HÉV meghosszabbí-
tása falujukig jótékony hatással lenne a közsé-
gükre. Kerepes Cinkotához hasonlóan közel
volt Budapesthez, de közlekedési szempont-
ból nagyon távol esett attól. A cél megvalósítá-
sa érdekében határozatot hoztak, melynek ér-
telmében „A helyi érdekű vasútnak elnyerésé-
ből származó előnyöket a gazdák elismerik,
azért a vasút kiépítését óhajtják s, hogy ezen

czélt, szerény anyagi helyzetükhöz képest előmozdítsák, ezennel kötelezőleg felajánlják, hogy a Bpest – czinkotai h.
é. vasútnak Kerepesig való kiépítése esetén ott, a hol a kettős vágányra tervezett pálya – vonal a gazdák közös terüle-
tén vonul el, az erre szükséges területet a közös területből ingyen engedik át; továbbá ha az állomás ily területre ter-
veztetnék, illetve építtetnék, az erre szükséges területet – azonban ezt csak úgy, ha ennek átengedése gazdászati
szempontból forgalmi akadályt nem eredményez – szintén ingyen engedik át.” A határozathozatal után a közgyűlés
felhatalmazta a község elöljáróságát a tárgyalások megkezdésére és lebonyolítására a budapesti H. É. Vasutak igaz-
gatóságával. Végül 1900-ban készült el a pálya Kerepesig. Ekkor még a vonal Csömör felé kanyarodott el, ezt csak
később, az új vonal építésénél vágták át, így lett néhány kilométerrel rövidebb a Kistarcsa és Cinkota közti szakasz.
1901-ben a cinkotai vasút mentén élő települések mozgalmat indítottak annak érdekében, hogy a HÉV-et villamos
üzemre állítsák át. Az igazgatóság úgy reagált a kérésre, hogy már 1895 óta foglalkoznak a HÉV villamosításával, de
a műszaki nehézségek és a magas
költségek miatt eddig nem volt lehe-
tőség a beruházásra. A mostani meg-
keresésre sem tudtak kedvező ígére-
tet tenni, de minden igyekezetükkel
próbáltak megoldást találni a helyzet-
re. 1906 tavaszán tárgyalások kez-
dődtek arról, hogy a Budapesti Köz-
úti Vaspálya Rt. engedélyt szerez a
már Kerepesig kiépített HÉV villa-
mossá való átalakításáról, és ezzel
együtt a vonal Gödöllőig történő
meghosszabbításáról. 1909-ben kez-
dődött meg a Budapest-Cinkotai
HÉV-vonal villamossá alakítása. A
tervek szerint az induló és a mátyás-
földi állomást kibővítenék, a cinkotai
állomás mellé pedig egy áramfejlesz-
tő telepet építenének. Nyár elején már a pályatest előkészítő munkálataiba is belefogtak. Először Cinkota környékén
kezdték meg a sínek olyan átalakítását, illetve elhelyezésük olyan módosítását, hogy az megfeleljen a villamos üzem
követelményeinek. A pályatest átalakítását követően a nyár végén kezdték meg a villamosvezetékekhez szükséges
póznák felállítását. Szintén nyár végén fejeződtek be a budapesti végállomás átalakítási munkálatai. A Cinkotán épü-
lő központi áramfejlesztő telep gőzturbinákkal lett felszerelve, melyek 2000 lóerővel állították elő a magasfeszültsé-
gű áramot, s ezt a magasfeszültségű áramot a rákosszentmihályi állomáson kis feszültségű munkaárammá alakították
át. A cinkotai telepet egy 10 holdas területen építették fel. 1909. november végén már állt a telep 60 méter magas ké-
ménye is. 1910 márciusára a munkálatok annyira előrehaladott állapotban voltak, hogy esély volt arra, már nyár ele-
jén megindulhasson rajta a forgalom. De csak 1911 tavaszára készült el a vasút villamosítása Budapest és Cinkota
között. Így 1911. április 19-én átadták a modernizált vonalat az utazóközönségnek. A megnyitás előtti utolsó bejárás
délelőtt fél 10-kor kezdődött. A eseményen részt vett a Vasúti és Hajózási Főfelügyelőség részéről Korompay Fri-
gyes vasúti és hajózási biztos, a Kereskedelmi Minisztérium képviseletében Dubszky Alfréd és a főváros képvisele-

tében Buzay Károly tanácsjegyző.
Már 1906 tavaszán folytak az egyeztetések
a HÉV Gödöllőig történő meghosszabbítá-
sáról. Az engedélyek egy részét már koráb-
ban beszerezte a vállalat. A Budapesti Helyi
Érdekű Vasutak Részvénytársaság Buda-
pest-Cinkota-Kerepes vonalának meghosz-
szabbítására Gödöllőig az előmunkálati en-
gedélyt a kereskedelmi miniszter megadta.
A HÉV nem csak Gödöllőnek volt fontos,
hanem a környező településeknek is. Ezzel
a közlekedési eszközzel kényelmes össze-
köttetést nyer 6-7 község (Kerepes, Mogyo-
ród, Csömör, Kistarcsa, Cinkota, Rákos-
szentmihály) Gödöllővel, mint járási szék-
hellyel. A fővárosból pedig valóságos invá-
ziót vártak a nyaralók személyében, akik a
vendéglőkre és a kereskedőkre lettek volna
jó hatással. (folytatjuk)

GÖDÖLLŐ ANNO PLUSZ
November 25-én lesz 100 éve, hogy elindult a közle-
kedés a Gödöllői HÉV vonalán. Ennek alkalmából a
Királyi Váróban emlékkiállítás nyílik. Mostani cik-
künkkel visszatekintünk, mi történt az elmúlt 100
esztendőben.
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November 5‐6‐án
9‐11 óráig: 

Plútó Állatorvosi Rendelő
Gödöllő, Szabadság út 97.

Rendel:
dr. Horváth Márk állatorvos

Tel.: 20/3855‐726.

Hétvégén is nyitva tartó
állatorvosi rendelő:ELVESZETT KUTYA

Szeptember 22‐én, csütörtök reggel tűnt el a képen látható BeBe
névre hallgató, körülbelül egy éves 
boxer keverék kan kutya. Utoljára a gö‐
döllői  vasútállomáson, a Máriabesnyő
felé vezető síneken látták futni. Fekete
nyakörv és fekete rövid póráz is volt rajta.
A kutya nagyon szelíd, barátságos. Ké‐
rem, aki tud róla, hívjon: 20/9458‐766;
30/868‐5795. BeBét két gyermek gazdija
és családja nagyon várják haza.

GAZDIT KERESNEK

Júniusi születésű, kidobott
kiskutyák szerető gazdit
keresnek.

Tel.: 30/454‐8887.

Üdülőtelken hagyott, 3 éves, 
ivartalanított, fekete, szép, szelíd nőstény cica 
gondoskodó gazdit keres! Tel.: 20/996‐7608

A tél közeledtével az egyik legkedvel-
tebb csemege a sült tök. Sok cukrot, vi-
taminokat, fehérjét és rostokat tartalmaz,
szénhidráttartalma pedig közel annyi,
mint a burgonyáé. A sütőtök – ahogy a
kukorica, a burgonya is – Amerika felfe-
dezése után került hozzánk, őshazája
Közép- és Dél-Amerika trópusi vidéke.
Sütve jó, de nézzük, még mi minden ké-
szíthető belőle...

A sütőtök termesztése
Melegigényes növény, ezért az elvetett
magjai csak 12 C fölötti hőmérsékleten
kezdenek el csírázni. Szinte mindenütt
megterem, de nem szereti a hideg, víz-
állásos, erősen savanyú földet. Sok táp-
anyagra van szüksége, ezért a kiskert-
ben a legalkalmasabb hely számára a
komposzthalom.
Vízigénye: elég nagy, mert egy kilo-
gramm szárazanyag előállításához fel-
tűnően sok (780-800 liter) vizet használ
fel; ezt csak úgy tudja fedezni, hogy ter-
jedelmes, hosszú gyökérzetével alapo-
san behálózza a rendelkezésére álló ter-
mőterületet. Kedvező helyen a sütőtök
termése a 6-8 kg-ot is eléri, de a takar-
mánytökök között nem ritka a 30 kiló-
nál súlyosabb termés sem.
A fajták termesztési módja megegyezik.

Valamennyi fajta jól trágyázott talajt
igényel, ennek érdekében a földbe érett
trágyát, vagy komposztot kell bedol-
gozni. A sütőtököt általában helybe ve-
tik, de a palántákat előnevelni is lehet,
üvegházban, cserépben vessünk el 2-2
szem magot. A kis sütőtök palántákat a
májusi fagyosszentek után ültessük ki a
szabadföldbe, fészekbe: 40 cm-es kör-
ben kiemeljük a talajt, és az így kelet-
kezett gödörbe 5 kg-nyi érett istállótrá-
gyát, komposztot, vagy műtrágyát te-
szünk. Fészkenként 5-6 db magot, álta-
lában 5-8 cm mélyre. Ha palántát ülte-
tünk, 3-4 elegendő egy fészekbe. A 
magról kelés után a palántákat ritkítsuk
ki, úgy, hogy a fészekben két növény
maradjon. A növények hosszú indákat
növesztenek, ezért igen nagy helyet igé-
nyelnek. Az ajánlott vetési valamint ül-
tetési sor és tőtávolság 1-2 méter.
Gondozása: A sütőtök a nyár folyamán
a kapáláson és az öntözésen kívül nem
kíván különleges ápolást. A termések
késő őszre fejlődnek ki, a növények
lombozata fokozatosan leszárad, a sütő-
tök ezüstfehér héja megkeményedik. A
gyakorlati tapasztalat szerint a betakarí-
tást akkor ajánlatos megkezdeni, amikor
a terméseket a dér egyszer már megcsíp-
te, mert az ilyen töknek ízletesebb, om-
lósabb a húsa és a keményítő tartalma
elcukrosodott. A terméseket ne törjük le
a szárukról, hanem vágjuk le egy éles
késsel, úgy, hogy a szár a termésen ma-
radjon.
Betakarítása: A valódi sütőtök érési
ideje igen hosszú. A termés beéréséig

akár 6 hónap is eltelik. Egyes ter-
mések hatalmasra, akár 70 kg-os ra
is megnőnek. Egy-egy szép, mére-
tes példány kertünk méltó dísze is
lehet. Egy tövön – átlagos körül-

mények között – 5-6 termés érhet be. A
sütőtökök között hatalmas terméseket
fejleszt a sárga húsú, ízletes “Nagyda-

basi”. A “Bébi” fajtájú tök termése körte
alakú, húsa kellemes ízű. Az utóbbi idő-
ben elterjedt az ún. Kanadai sütőtök is a
termesztésben.
Tárolása: A sütőtököt télen fagy és csa-
padékmentes, hűvös, szellős helyen tá-
roljuk. Erre kiváló a pincelejáró, kamra,
előszoba. Általános szabály, hogy minél
keményebb a tök héja, annál tartósabb a
termés.

A sütőtök felhasználása:
Igen sokoldalú. Okunk kedvence a pi-
rított tökmag, amely amellett, hogy
igen ízletes, a benne lévő olajoknak
köszönhetően élettanilag is igen hasz-

nos. De leggyakoribb
hasznosítása természe-
tesen a sütés. A sütőtö-
köt könnyen emészthe-
tő ezért a bébiételek
egyik kedvelt összete-
vője. Valamennyi fajta
alkalmas sütésre, és az
ételek pikáns, különös
ízt kapnak tőle, ezért fel-
használása a szakácsok
számára is határtalan.
Ha a belsejét kockázzuk,

akkor kiváló savanyúságkészíthető
belőle. Nyersen préselhetünk belőle
sütőtöklevet, nagyon ízletes más gyü-
mölcsökkel (alma, körte) kombinál-
va. Megfőzve illetve megsütve tejjel
összeturmixolva is kiváló. 
Levest is főzhetünk belőle sűrítés
nélkül, pürésítve, tejjel vagy tejszín-
nel lazítva. Édesítve készülhet belőle
sütőtök-lekvár. Ízlésünknek megfele-
lően (megsütve, illetve megfőzve)
zöldségsaláták egyik alkotórésze is
lehet. ek

Attól függetlenül, hogy hova
helyeztük el a halastavacskát
vagy a madáritatót az udvaron, a
vízben mégis ott úszkáltak a
lehullott borostyánlevelek. 

Hogyan védekezzünk a tavunkba
hulló levekek ellen?
Olyan fedelet kell készíteni, ami lehe-
tővé teszi a napfény és az eső átszűrő-
dését, viszont visszatartja a véget nem
érő hulló leveleket, makkokat és
gallyakat, de mégis beleolvad a tájba.
Az ilyen fedél távoltartja a lehetséges
ragadozókat is a halaktól, ugyanakkor
ad egy kis dekoratív jelleget az udvar-
nak.

Hagyományos tó és medencetakarók
Nagyon sok ok van, amiért be kell fedni
a tavakat és a medencéket. A legfonto-
sabb a gyermekek védelme, de a közbiz-
tonság és a ragadozók távoltartása is a
lista élén áll.  Utóbbiak biztosan meg-
próbálnak “halászni” a tavacskában éj-
szaka. Ez már elegendő ok a fedélké-
szítésre.
A madáritató egy kis kút, amit egy régi
fordított propán tartályból készítettünk,
lefestettünk és elláttuk megfelelő huza-
lokkal, vízcsövekkel és egy kis pumpá-
val. A madaraknak nagyon tetszik. Las-
san úszó szeméttárolóvá vált és szú-
nyogtenyésztővé, a pumpát pedig foly-
ton az a veszély fenyegette, hogy eltö-
mődik. Egy hálótakaró hagyná, hogy a
víz átfolyjon rajta, miközben megaka-
dályozná, hogy a pumpa köré gyűljön a
sok hulladék. Mivel az itató a tóhoz kö-
zel van, szinte szükségszerűen mind a

két fedelet ugyanabból az anyagból ké-
szítjük.
Újrahasznosított anyagok
Sok anyagot újrahasznosíthatunk a ta-
vacska befedéséhez. Kidobott rézcsőből
megformálhatjuk a vázat. Eléggé hajlé-
kony ahhoz, hogy illeszkedjen a külön-
böző magasságokban levő kövekhez,
amik a tavat szegélyezik, és erős annyi-
ra, hogy megtartsa a takaróként használt
anyagot.
A rézcső egy kis részét kiegyenesítettük,
hogy elkészítsük a vázat. Amint eldön-
töttük, hogy milyen lesz a váz alakja,
elvágtuk a csöveket és szépen össze-
illesztettük őket. A díszítés érdekében
kibővíthetjü még egy rézcsővel, ami a
forrásnál spirált alkotva áll majd.
A vázon egy madárhálót is szét lehetett
volna teríteni, de féltünk, hogy a raga-
dozók vagy a gyerekek könnyen átes-
nek rajta és a teljes fedelet a vízbe verik,
ezért valami másra volt szükségünk.

Volt egy régi köteg fémhálónk, amit
használhattunk, merevsége megfelelt a
célnak, emellett pedig 3D alakba le-het-
ett formálni. Miután elkészítettük a vá-
zat, rátettük a kiegyenesített fémhálóra.
Egy filctoll segítségével megrajzoltuk a
váz helyét a hálón, körülbelül 2 cm-t
hagyva pluszba a hálón.  Egy kis hara-
pófogót használtunk a nem kívánatos
hálórészek levágásához. Vigyázni kell
vele, mert a durva széle cszétvághatja a
kezünket.  

Formálás, vágás és összeillesztés
A háló nagyon merev volt, de azért meg
lehetett hajlítani, és domború alakot ad-
tunk neki a háromdimenziós hatás érde-
kében. A háló formálásához kesztyűt
kell használni. Erős dróttal fogattuk a
hálót a vázhoz, pár centis távolságok-
ban.  
A befejezett fedél merev lett, mégis haj-
lékony annyira, hogy az erős kövek alá
hajlítsuk, vagy közéjük húzzuk a kis tó
körvonala mentén, ami megakadályoz-
za, hogy elmozduljon vagy véletlenül a
vízbe tolódjon. A fedőt gyorsan le lehet
szedni a tó takarításakor, vagy ha a tiszta
vizet szeretnénk élvezni. A halakat a
hálón keresztül is lehet etetni. A for-
rásnál levő spirál alakú rézcső kissé
megugrik, amikor a víz nekicsapódik,
ami a víz felszínének fodrozódását, és a
fény tükröződését okozza, ami nagyon
hangulatos.
A kis kútfedő lehetővé teszi a szárnyas
barátaink számára, hogy nyugodtan áll-
janak a napi zuhanyukat várva. A le-
velek és az ágacskák nem férnek a pum-
pához, és a szúnyogok ellen is védekez-
hetünk. Egy kis nylon hálóba teszünk
szúnyogirtót a fedél alá, ahol nem lát-
szik, és ahol távol van a pumpától. Ezek
a kis fedelek nagyon jól szolgálják a
nekik szánt célt.

A Fővárosi Állat- és Növénykert, a Bükki Nemzeti Park, a Magyar Madártani
Egyesület (MME) és nem utolsó sorban a bejelentő együttműködésének volt kö-
szönhető, hogy sikerült megmenteni azt a rétisast, melyet a Nógrád megyei Ce-
red határában találtak a múlt héten. A fokozottan védett madarat megmérgezték.
A sast egy helyi vadász találta meg, aki azonnal értesítette az MME Nógrád Me-
gyei Helyi Csoportját. Elmondása szerint az állat közeledésre sem repült el, csak
gyalog menekült és meg lehetett fogni. Az MME értesítette a Bükki Nemzeti
Park Igazgatóság munkatársait, akik átvették a madarat, és másnap a budapesti
állatkertbe szállították. Itt állapították meg, hogy egy újabb mérgezéssel állnak
szemben. A gondos állatorvosi kezelésnek köszönhetően a sas már a hétvégére
teljesen magához tért, ezért a szabadon engedése mellett döntöttek a szakembe-
rek. A madarat meggyűrűzték és az Ipoly folyó árterében, egy nyílt, jól belátható
területen elengedték. A hatalmas állat nagyon hamar, két-három kör megtétele után már a magasban volt és gyorsan el-
távolodott az emberektől. A környéken lévő szarkák, csókák, dolmányos varjak rögtön “csatlakoztak” hozzá és hangos
károgással próbálták "elhajtani". Reméljük, hogy soha többé nem találkozik méreggel. mme

Széleskörű összefogással sikerült megmenteni egy mérgezett rétisast

A SÜTŐTÖKÖS-MÁKOS MUFFIN RECEPTJE
Hozzávalók: 2,5 csésze liszt, 2 csésze darált mák,
1 teáskanál szódabikarbóna fél teáskanál só, 2
tojás, fél csésze olaj, 1 megsütött, cukrozott sü-
tőtök – átpasszírozva,  2 csésze cukor, 1 csomag
vaníliás cukor, vagy 1 rúd vanília.
Elkészítése: A sütőt felmelegítjük 170 C-ra. A
muffinformákat forma papírral kibéleljük, a szili-
konos muffinformát bevizezzük. Összekeverjük a
lisztet a szódabikarbónával, a sóval. A tojásokat
habosra verjük a cukorral és a vaníliás cukorral
vagy a vaníliával, majd óvatosan belekeverjük az
olajat, a tejben felfőzött mákot és a sütőtökpürét.
A kapott masszához hozzáadjuk a lisztes keveré-
ket, alaposan összedolgozzuk, majd kanállal a
muffinformákba rakjuk.  
Ajánlott sütési idő 15-20 perc.

Amit a sütőtökről tudni kell

Tökös örömök

Óvjuk meg halastavunkat az
őszi hulló levelektől

Új jegesmedve érkezett a Fővárosi Állat- és Növénykertbe. A rotterdami
születésű, de Bécsből érkezett állat az európai jegesmedve szaporító
tenyészprogram keretében került Budapestre. 

Ma már a közönség is láthatja, de jövendőbelijével, a Vitus nevű hímmel csak az el-
következő hetekben szoktatják össze, lépésről-lépésre.A gondozók a napokban en-
gedték ki először a kifutóra Taniát. Az állat október 12-én érkezett, de pár napot her-
metikusan elzárva, a sziklabarlang belsejében töltött. Tania 1990. december 23-án
született a Rotterdami Királyi Állatkertben, és az elmúlt 21 évben már több különböző
európai állatkertben is megfordult. A legelső feladat, hogy megbarátkozzon új ott-
honával. Ennek egyik fontos lépése volt, amikor a gondozók először engedték ki a ki-
futóra. Tania alaposan felmérte új otthonát, minden sarkát bejárta, mi több, még az
úszómedencét is kipróbálta. A kifutóval szemlátomást igen elégedett volt.
Az állatgondozók egyelőre felváltva engedik ki a két állatot a kifutóra, így egyszer az
egyiket, másszor a másikat láthatják a látogatók. Mivel azonban a kifutó szükség esetén két, egymástól független részre osztható
fel, várhatóan egyszerre is kiengedik majd a két állatot oly módon, hogy egymáshoz még ne tudjanak hozzáférni. A következő
lépésre, az állatok teljes összeengedésére csak ezt követően kerülhet sor. Tania most még egy kicsit morog jövendőbelijére, gon-
dozóival azonban igen bizalmas viszonyban van. A budapesti koszt is nagyon tetszik neki, olyannyira, hogy a halakat például
mindenestül meg szokta enni, vagyis nem olyan finnyás, mint Vitus, aki a hal fejét általában meghagyja.

Új jegesmedve a Fővárosi Állatkertben

Feleség kerestetett

Négy hónapos oltási könyvvel ren-
delkező testvérpár – fiú, lány – gaz-
dit keres! Nagyon szelídek, hízel-
kedők! Tel.: 20/996-7608, este:
28/488-178.
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A Gödöllői Sport Klub utánpótlás lab-
darúgó-szakosztálya várja 5-17 éves
kor közötti, focizni vágyó fiúk jelent-
kezését  korosztályos labdarúgó csa-
pataiba. Gyere, focizz velünk és légy
részese az élménynek! Érdeklődni a:
+36/20-958-04-14-es telefonszámon.

Lányok figyelem!
Szeptemberben indult leány csapatba
várjuk14-18 év közötti focizni szerető
lányok jelentkezését. Edzések helye és
ideje: Szerda 16-17 óráig a Hajós isko-
la tornatermében. Érdeklődni a:
+36/30-580-86-18-as telefonszámon.

Focizz velünk és csatlakozz a Bikákhoz!

Kedves Szülők és Gyermekek!

A Gödöllői Sport Klub Asz-
talitenisz Szakosztálya fel-
vételt hirdet 6-14 év közöt-

ti lányok és fiúk részére.
Mindenkit sok szeretettel
várunk edzéseink alkal-
mával a Damjanich János
Általános Iskola tornater-

mében 16:30-tól, két órán
keresztül.
Cím: 2100 Gödöllő, Damjanich Já-
nos Általános Iskola tornaterme
Edzések:
Kedden és csütörtökön 16:30-18:30
Tagdíj: 4 500 Ft / hó
Jelentkezés: Személyesen a helyszí-
nen, vagy telefonon: 
Monostori Péter: +36/70-3705905
Kajári Balázs: +36/70-2212172

VELÜNK HASZNOSAN
ÜTHETED EL AZ IDŐT!

Női Röplabda Magyar Kupa, nyolcaddöntő

2011. november 9., szerda 18 óra

TEVA-GRC – Budai XI SE

Szent István Egyetem, Sportcsarnok

A „Margita 344,2” Turisztikai és Sport Egyesület sok szeretettel
meghívja az érintetteket a Margita Kupák ünnepélyes átadására!

A díjátadó ünnepség időpontja és helyszíne:
2011 november 8., kedd 18 óra, Városháza, földszinti nagyterem.

FELHÍVÁS

Megtartották a Futsal Magyar
kupa sorsolását. Az első fordu-
lóból a Dunakeszi Kinizsi ellen
könnyedén továbbjutó Gödöl-
lői Bikák (9–2) a legjobb nyolc
közé kerülésért papíron nagy
halat fogtak ki, ugyanis az MV-
FC Berettyóújfalu ellen kell ki-
vívni a továbbjutást.

A találkozót lapzártánk után, novem-
ber 2-án rendezték és nem elég, hogy
az egyik legerősebb ellenfél jutott a
mieinknek, még utazni is kell. Mind-
ezek ellenére, ha csak a bajnokság el-
ső fordulójából indulunk ki, amikor is
hazai pályán csak a jobb végjátéká-
nak köszönhetően tudott nyerni a haj-

dúsági alakulat 4–3-ra, akkor joggal
lehet a Gödöllő is bizakodó a tovább-
jutás szempontjából. -ll-

Futsal – Magyar Kupa

Berettyó ellen a 8 közé
Mint ismert, a különböző tör-
vénymódosításoknak köszönhe-
tően lehetőség nyílik a társasági
adóból (TAO) való támogatásra a
sporton belül is, amelyet az úgy-
nevezett látványsportágak (lab-
darúgás, kosárlabda, kézilabda,
jégkorong, vízilabda) vehetnek
igénybe.

A működésre és infrastruktúra fejlesz-
tésére beadható pályázatok összegét a
kormány nagyságrendileg 20 milliárd
forintban határozta meg. Az említett
szakszövetségek a pályázatokat szep-
tember 15-ig fogadták és ugyan az elbí-
rálások még folyamatban vannak, de az
már most kiderült, hogy az igény jóval
nagyobb, mint amit valójában a kor-
mány szán a látványsportágak megse-
gítésére. Csak a labdarúgóknál megkö-
zelítőleg 55 milliárd lenne az igény és
akkor még a többi sportágról nem tet-
tünk említést. Egyszóval sok a  kérdés
még, de bizakodnak a sportágak.

Gödöllőről három sportág érintett és
adta be pályázatát a TAO támogatásra.
A Magyar Labdarúgó Szövetségnek a
Gödöllői Sport Klub, a Kosárlabda Szö-
vetségnek a Bocskai SE, míg a Kézilab-
da Szövetségnek a Gödöllői Kézilabda
Club és Gödöllői SE adott le pályázatot.
A Gödöllői SK a működési költségekre
60, a Bocskai SE 55, a GKC 20, míg a
GSE 15 milliós igényt nyújtott be, míg
infrastruktúra fejlesztésre összesen 3
milliárd forintos támogatást igényeltek a
klubok. Ez utóbbi összegből az önkor-
mányzattal karöltve két tornaterem (Pe-
tőfi és Erkel Iskola) és egy városi sport-
csarnok építésére nyílna lehetőség.

Megkérdeztük az érintett klubok ve-
zetőit, hogy milyen lehetőségek nyílná-
nak, ha sikerülne megkapni a kívánt
összeget, miben változnának leginkább.

A Gödöllői Sport Klub elnöke, Pecze
Dániel így foglalta össze a TAO ked-
vezmény nyújtotta esetleges változáso-
kat: – A Társasági adóból jóváírt támo-
gatás nagy lehetőség nem csak a labda-
rúgó utánpótlás szakosztálynak, de az
egész egyesület számára is. Ez a plusz
finanszírozás kiegyensúlyozott műkö-
dést tenne lehetővé és lehetőséget nyúj-
tana a fejlesztési elképzelések megva-
lósítására is. Be kívánjuk indítani a regi-
onális labdarúgás fejlesztési projektet a
környező településekkel együttműköd-
ve, illetve a városi Sport és Egészségne-
velési Program partnereként a minőségi
utánpótlás nevelés kezdő lépéseit tudjuk
megtenni a jövő évben.

Mint az önkormányzat sportügyi ta-
nácsnoka is érintett volt a pályázatok be-
adásában: – Az önkormányzat szem-
pontjából nem csupán azért kiemelkedő
jelentőségű ez a támogatási lehetőség,
mert három minőségi munkát végző
egyesületünk juthat ezzel az eddigi költ-
ségvetésükhöz képest nagyságrendek-
kel nagyobb forráshoz – így a városi
sporttámogatási büdzséből ők nem is ré-
szesülnének –, de lehetőségünk nyílt há-
rom létesítmény felújítási pályázat be-
nyújtására is. Ezek a Petőfi Sándor Álta-
lános Iskola tornatermének bővítése, az
Erkel Ferenc Általános Iskola új torna-
csarnokának megépítése és a városi
sportcsarnok beruházás. Ezért is finan-
szíroztuk meg a négy egyesület pályáza-
tának elkészítését és segítjük őket a to-
vábbi szakmai munkában is.

A Bocskai SE részéről Mácsai
Tamás nyilatkozott: – Mi alapvetően
utánpótlás nevelő egyesület vagyunk és
ugye a pályázati összeget is az utánpót-
lásra kellene fordítanunk, tehát nem
okozna problémát, hogy mire fordítsuk
a kívánt összeget. Közhely, ha azt mon-
dom, hogy minőségi javulás lenne, ha

sikerülne nyernünk a pályázaton, de ez
az igazság. Egy példa: a tavalyi orszá-
gos bajnokságon azért nem tudtunk el-
indulni, mert nem tudtuk biztosítani a
költségeket, amelyek a versenyeztetés-
ből adódtak volna. Továbbá, a hazai ren-
dezvényeken felül nemzetközi tornákon
is megmérettethetnénk magunkat. Fel-
szerelésekben, a mindennapi szükség-
letekben is nagy fejlődést tudnánk elér-
ni. Mindenképpen azokra a háttér dol-
gokra fordítanánk az összeg egy részét,
amellyel le tudnánk nagyban venni a
szülőkről a terhet. Mi is egy központi
egyesületté szeretnénk válni a kistérség-
ben, a környékbeli településekről kivá-
logatni a tehetségeket, ehhez elengedhe-
tetlen az az összeg, amelyre pályáztunk.

Az utánpótlás képzésének kiszélesí-
tése és további fejlesztése a pályázatunk
fő célja – kezdi a kézilabdázók elnöke,
Kiss Kálmán –. Szeretnénk utánpótlás
szinten és természetesen felnőtt szinten
is Régiós központtá válni. Távlati cé-
lunk, hogy a férfi csapatunk a 2013/14-
es évadban már az NB I/B-ben szerepel-
jen, ehhez természetesen elengedhetet-
len lenne a támogatási összeg. A létesít-
mény beruházásra vonatkozó pályázati
igény pedig, erre a célkitűzésre épül, az-
az, ha és amennyiben sikerül a feljutás,
akkor Gödöllő városának és kistérségé-
nek szeretnénk kézilabda fellegvárává
válni, valamint szórakozási lehetőséget
biztosítani a sportág szerelmeseinek.  -tt-

Sporttámogatás – Válaszra váró sportágak

A TAO támogatás segíthet három sportágon

A negyedik fordulóban ismét 
nyerni tudott a Gödöllői EAC
asztalitenisz szakosztályának
egyes, férfi alakulata az NB II.
Észak-keleti csoportjában, ez-
zel továbbra is veretlenül veze-
ti csoportját. A GEAC kettő Da-
bason kapott ki.

GEAC I. két ponttal előzi meg köz-
vetlen üldözőjét, az Egri ÁFÉSZ egy-
üttesét a 10 csapatot felvonultató cso-
portban.

A GEAC kettes számú alakulata az
NB III. közép csoportjában nem bírt
idegenben a Dabassal, így továbbra is
egy győzelemmel és két vereséggel

áll. Ezzel, a 10 csapatos mezőnyben
jelenleg a 8. helyen állnak a fiúk.

A következő játéknapon, amely
lapzártánk után fejeződött be, a GE-
AC I. a 8. helyezett Balassagyarma-
tot, míg a kettes számú egyetemi csa-
pat a hetedik Göd SE együttesét fo-
gadta.

NB II., Észak-keleti csoport, 4. for-
duló: Nyírmadai SE. – GEAC I. 5:13
NB III. közép csoport, 4. forduló:
Dabas-Sári AC – GEAC II. 13:5      -tt-

Sok a kérdés, de mindenki bizakodó

Október elején a gyerekek, míg
a hónap közepén a felnőttek
mérhették össze horgásztudá-
sukat az isaszegi V. tavon, a
Pelikán HSE szervezésében
megrendezésre kerülő hor-
gász versenyen.

Törpeharcsákra kellett horgászni-
uk azoknak, aki beneveztek a ver-
senyre. A legjobban Plahy Károly
teljesített, a második helyen Pol-
gár József végzett, míg a képze-
letbeli dobogó harmadik fokára

Szabó Mihály állhatott fel.
A díjakat Gerőfi László, a Pelikán

Horgászegyesület elnöke adta át.     -lt-

Horgászverseny – Felnőttek is versengtek

Plahy Károly volt a nyerő

Asztalitenisz – Négyből négy siker

Továbbra is veretlen a GEAC I.
Október 20-23 között ren-
dezték meg Várnában (Bulgá-
ria) az Akrobatikus torna ko-
rosztályos Európa-bajnoksá-
got. A magyar delegációnak
tagja volt két gödöllői fiú,
akik párosban képviselték
Magyarországot, illetve Gö-
döllőt.

A Janocha Bence, Szlavkovszki
Zsolt duó tisztességesen szerepel-

tek, teljesítményükre joggal lehet
büszke a sportág, valamint nevelő
edzőjük, Kőhler Ákos. A fiúk vé-
gül a nagyon előkelő, nyolcadik he-
lyen végeztek. Gratulálunk a srá-
coknak, valamint az igen sikeres
Grassalkovich SE tornász műhely-
nek.
Aki megismerkedne az aktrobatikus
tornával, a GSE edzőjénél, Kőhler
Ákosnál érdeklődhet az alábbi tele-
fonszámon: +36/209511072

Akrobatikus torna – Európa-bajnokság

Két gödöllőivel az Eb-n

2011. november 5-én, szombaton 11 órás kezdéssel rendezik meg Gödöl-
lőn az országos akrobatikus torna versenyt, amelyre sok szeretettel vár-

nak a szervezők minden érdeklődőt.
Helyszín: Damjanich János Általános Iskola tornaterme.

Időpont: 2011. november 5.

VIII. Grassalkovich Kupa
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A Magyar Kárpitművészek Egyesülete és a Gödöllői Új
Művészet Közalapítvány szerve‐zésében:

ÉVEK ÉS SZÍNEK című kiállítás

Kiállítóművészek: Balogh Edit, Baranyi Judit, Benedek
Noémi, Bocz Beáta, Bódis Erzsébet, Csókás Emese,
Farkas Éva, Fóris Katalin, Harmati Zsófia, Katona Szabó Erzsébet, Kiss Katalin, Kneisz Eszter, Kovács
Péter, Lencsés Ida, Pázmány Judit, Remsey Flóra, Szabó Verona, Tápai Nóra, Vajda Mária
A kiállítás látható: 2011. november 1‐jétől 2012. február 28‐ig, szombaton és vasárnap 14 órától
17 óráig,  illetve előzetes bejelentkezés alapján más napokon is.
GIM‐Ház, Gödöllő, Körösfői utca 15‐17.; Telefon: 06/28‐419‐660; e‐mail: gimhaz@invitel.hu

GÖDÖLLŐI IPARMŰVÉSZETI MŰHELY

Megnyílt az 

ÚJ SZERZEMÉNYEK A
GÖDÖLLŐI VÁROSI

MÚZEUMBAN
2007-2011

című kiállítás

A 2011-es évben is 
megrendezésre került a

Gödöllői Városi Múzeum
gyűjteményét gazdagító

műtárgyak bemutatása
időszaki kiállítás keretében.
Négy év gyűjtőmunkájának
az eredményét mutatjuk be

egy reprezentatív 
válogatásban. 

A helytörténeti gyűjtemény
sok érdekes, a polgári és

paraszti világhoz is köthető
tárggyal gazdagodott a

gödöllőiek ajándékozásai
révén.

2100 Gödöllő, Szabadság tér 5.

Tel.: 422-002

www.museum.hu/godollo/varosi

gmuzeum.g@gmail.com

GÖDÖLLŐI VÁROSI
MÚZEUM

A Gödöllői Új Művészet Közalapítvány ezúton köszöni meg mindazoknak, akik 2010. évben, 2009. évi személyi jövedelemadójuk 1
százalékát, mindösszesen 261.422,- Ft-ot közalapítványunknak adományozták. Ezt az összeget a kuratórium döntése alapján: Az
NKA eszközfejlesztési pályázatán nyert támogatás kiegészítésének fedezetére használták fel, így 2 db asztali szövőszék és felvető
szett beszerzése történt meg; Évek óta szükségessé vált egy esőálló hirdetőszekrény elhelyezése az alkotóház kapubejáratánál,
amely az alkotóház programjait és alapinformációkat tartalmaz; 2011. évi kiállítások költségeinek kiegészítésére; A működésre
fordított összeg az internetes tárhelyszolgáltatás, a domainnév fenntartás, valamint a szakmai dokumentáció költségeit fedezte. 
Szíves felajánlásaikat továbbra is köszönettel fogadjuk. 
Számlaszámunk: 10700196-26226503-51100005;  Adószámunk: 18680968-1-13
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18-08 óra között és hétvégén. Tel.: 28/430-655 

Október 31-nov 7-ig: Egyetemi Gyógyszertár, Egyetem tér 1. Tel.: 420-
243.
November 7-14-ig: Máriabesnyői Gyógyszertár, Szabadság út 167. Tel.:
419-749.

PAX Temetkezési Iroda, Gödöllő, Dózsa Gy. u. 35. Tel: 28/430-856,
06-30/634-3723.
D&B Delubrum Kft, Gödöllő, Dózsa Gy. út 160. Tel.: 28/525-212,             
06-70/550-3377

ÜGYELETEK

TEMETKEZÉSI ÜGYELETEK

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET

ORVOSI ÜGYELET

Gödöllő Város Önkormányzata a Nemzeti Erőforrás
Minisztériummal együttműködve ezennel kiírja a
2012. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkor-
mányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallga-
tók számára a 2011/2012. tanév második és a
2012/2013. tanév első félévére vonatkozóan

A pályázatra azok az állandó gödöllői lakóhellyel
rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőok-
tatási hallgatók jelentkezhetnek, akik a képzésre
vonatkozó keretidőn belül, teljes idejű (nappali ta-
gozatos) alapfokozatot és szakképzetséget ered-
ményező alapképzésben, mesterfokozatot és szak-
képzettséget eredményező mesterképzésben, egy-
séges, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szak-
képzésben folytatják tanulmányaikat. Akiknél a ve-
lük egy háztartásban élő személyek jövedelme
alapján kiszámított egy főre eső havi nettó jövede-
lem nem haladja meg a 40.000 forintot.

Az 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet 1. § (2) be-
kezdése értelmében nem részesülhetnek Bursa tá-
mogatásban a katonai, illetve rendvédelmi felsőok-
tatási intézmények katonai, illetve rendvédelmi
képzésben részt vevő hallgatói; a középiskolai ak-
kreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben
részt vevő tanulók;  doktori (PhD) képzésben részt-
vevők, külföldi intézménnyel hallgatói jogviszony-
ban állók.
A pályázatot a Polgármesteri Hivatal Közoktatási,
Művelődési és Sport Irodáján kell benyújtani a
pályázó által aláírt pályázati űrlapon egy példány-
ban.
A részletes pályázati kiírás és pályázati űrlap meg-
található a www. godollo.hu weboldalon és besze-
rezhető a Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati
Irodáján és a Közoktatási, Művelődési és Sport
Irodáján.

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. no-
vember 14.

A pályázat kötelező mellékletei:
1. A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti
Jogviszony-igazolás a 2011/2012. tanév első fél-
évéről.
2. Igazolás (-ok) a pályázó és a vele egy háztart-
ásban élők havi nettó jövedelméről.
3. A szociális rászorultságot igazoló okirat.

A települési önkormányzat saját maga bírálja el a
határidőre beérkezett pályázatokat, a határidőn túl
benyújtott, hiányos vagy formailag nem megfelelő
pályázatokat a bírálatból kizárja.
A települési önkormányzat döntéséről és annak in-
dokáról 2011. december 16-ig írásban értesíti a pá-
lyázókat. 
A pályázó a döntés ellen fellebbezéssel nem élhet.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjról bővebb felvilágosítás kapható a Pol-
gármesteri Hivatal Közoktatási, Művelődési és
Sport Irodáján (06-28/529-192-es telefonszá-
mon).

Gödöllő Város Önkormányzata a Nemzeti Erőforrás
Minisztériummal együttműködve ezennel kiírja a
2012. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkor-
mányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási tanul-
mányokat kezdeni kívánó fiatalok számára

A pályázatra azok az állandó gödöllői lakóhellyel
rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok je-
lentkezhetnek, akik:

a) a 2011/2012. tanévben utolsó éves, érettségi
előtt álló középiskolások; vagy
b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőokta-
tási intézménybe még felvételt nem nyert érettsé-
gizettek;
és a 2012/2013. tanév első félévétől kezdődően fel-
sőoktatási intézményben teljes idejű (nappali tago-
zatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredmé-

nyező alapképzésben, egységes, osztatlan képzés-
ben, vagy felsőfokú szakképzésben kívánnak részt
venni;
c) az akinél az egy főre eső nettó jövedelem a
40.000 Ft-ot nem haladja meg.

A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztön-
díjban, akik 2012-ben először nyernek felvételt fel-
sőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a
2012/2013. tanév első félévében ténylegesen
megkezdik.

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. novem-
ber 14.

A pályázatot a Polgármesteri Hivatal Közoktatási,
Művelődési és Sport Irodáján kell benyújtani a pá-
lyázó által aláírt pályázati űrlapon egy példányban.
A részletes pályázati kiírás és pályázati űrlap meg-
található a www. godollo.hu weboldalon és be-

szerezhető a Polgármesteri Hivatal Lakosságszol-
gálati Irodáján és a Közoktatási, Művelődési és
Sport Irodáján.
Csatolni szükséges a pályázó és a vele egy háztar-
tásban élők havi (nettó) jövedelmét igazoló okirato-
kat. 
Tanulói jogviszony igazolást. 

A települési önkormányzat saját maga bírálja el a
határidőre beérkezett pályázatokat, a határidőn túl
benyújtott, hiányos vagy formailag nem megfelelő
pályázatokat a bírálatból kizárja.
A települési önkormányzat döntéséről és annak in-
dokáról 2011. december 16-ig írásban értesíti a pá-
lyázókat. 
A pályázó a döntés ellen fellebbezéssel nem élhet.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjról bővebb felvilágosítás kapható a Polgár-
mesteri Hivatal Közoktatási, Művelődési és Sport
Irodáján (06-28/529-192-es telefonszámon).

Alpolgármesteri fogadónap változás

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy Pintér Zoltán alpolgármester fogadó-
napja  munkaszüneti nap miatt október 31. helyett november 7-én lesz.

BURSA HUNGARICA – „A” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

BURSA HUNGARICA – „B” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

UTCALISTA A HÁZHOZ MENŐ ZSÁKOS SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉSHEZ GÖDÖLLŐN
HÉTFŐ
Ádám u., Fecske u., Komáromi u., Sas u., Agyagos u., Fillér u., Korona u., Sőtér K. u., Akácfa u., Fiume u., Kossuth L. u., Surin I. u., Arany J. u., Forint u., Kölcsey
F. u., Szabadka u., Árpád u., Füves u., Kör u., Szabadság út, Attila u., Fűzfa u., Lázár V. u., Szent János u., Avar u., Gábor Á. U, Ligeti J. u., Szilágyi E. u., Babati
u., Galagonya u., Lumniczer u., Szilhát u., Bajcsy Zs. u., Galamb u., Mányás kir. u., Szív u., Bartók B. u., Gerle u., Március 15. u., Szőlő u., Bástya u., Gida u., Má-
tyás kir. u., Tátra u., Báthory u., Gomba u., Munkácsy M. u., Testvérvárosok útja, Béke u., Grassalkovich u., Nagyvárad u., Tompa M. u., Bem J. u., Hajó u., Nap
u., Tölgyfa u., Bercsényi u., Hársfa u., Nyárfa u., Úrréti u., Berente u., Hegedűs Gy. u., Nyárkút u., Vasvári u., Bethlen G. u., Hegy u., Odray u., Vincellér u.,
Blaháné út, Hold u., Október 6. u., Vőfély köz, Bocskai u., Holló u., Országalma u., Vörösmarty u., Bodza köz, Hunyadi u., Öreghegyi u., Zengő u., Brassó u., Jog-
ar u., Paál L. köz, Zrínyi u., Buzogány u., Jókai Mór u., Palást u., Zombor u., Csalogány u, József A. u., Patak tér,  Antalhegyi lejtő, Címer u., Kaffka M. u., Per-
czel Mór u., Árvácska u., Csanak u., Kápolna u., Petőfi S. u., Avar u., Cserjés köz, Kard u., Petőfi S. tér, Bodza köz, Csillag u., Kazinczy ltp., Présház u., Bojtorján
u., Csokonai u. Kazinczy u., Radnóti M. u., Borbolya u., Dembinszky J. u., Kecskés dűlő, Rákóczi u.,  Csillagfürt u., Diófa u., Kelemen L. u, Remény u., Diófa u.,
Dózsa Gy. út, Kereszt u.,Rét u., Erdőszél u., Eperjes u., Kisfaludy u.,Rigó u., Garó Emília u., Érsek u., Kiss J. u., Ripka F. u., Hóvirág u., Észak u, Knézits u., Rózsa
u.,  Ifjúság köz, Éva u., Kodály Z. u., Röges u.,  Ilona u., Iskola köz, Kökény u., Marikatelep,  Szárítópuszta,  Ivánka I. u., Lomb u., Panoráma u., Zarándok u.,
Kerengő u., Mályva u., Perczel Mór u., Zsálya u., Klebelsberg Kuno u., Mária u., Pitypang u.
SZERDA
Ady E. sétány, Gébics u., Magtár köz, Százszorszép u., Alkony u., Gróf Teleki Pál tér, Magyar K. köz, Széchenyi I. u., Alkotmány u., Gyöngyvirág u., Malomtó u.,
Szedres u., Állomás u., Hajnal u., Mandula u., Székely B. u., Alma u., Hajnóczy J. u., Major u., Szt. Gellért u., Alsótó u., Haraszti köz, Mályva u., Szt. István tér,
Alvég u. Harmat u., Martinovics I. u., Szt. Imre u., Ambrus Z. köz, Havas u., Méhész köz, Szivárvány u., Antalhegyi út, Hétház u., Mihály D. köz, Sztelek Dénes
u., Antalhegyi lejtő, Homoki N. I. u., Mikes K. u., Tábornok u., Árvácska u., Honvéd u., Mikszáth K. u., Tájkép u., Asbóth S. u., Hóvirág u., Mohács u., Táncsics M.
u., Aulich Lajos u., Hős u., Mókus u., Tanító köz , Balassi Bálint u. , Ibolya u. , Móra F. u., Tavasz u., Balaton u. , Ifjúság köz, Móricz Zs. U., Tavaszmező u., Bánki
D. u., Ipolyság u., Nádas u.,Tél u., Barackos út, Isaszegi út, Nagy L. u., Telep u., Batsányi J. u, Iskola köz, Nagy S. köz, Tessedik S. u., Batthyány L. u., Iskola u.,
Napsugár u., Thököly I. u., Béri B. Á. u., Ivánka u., Nefelejts u., Tisza u., Besnyő u., Jászóvar u., Német L. u., Toboz u., Bessenyei Gy. U., Jázmin u., Nyár u., Toldy
M. u., Bihari J. u., Juhar u., Orgona köz, Török I. u., Birs u., Kandó K. u., Ottlik G. u., Túrócz u., Boglárka u., Kankalin u., Őrház u., Turul u., Bojtorján u., Kassa u.,
Ősz u., Virág köz, Boróka u., Katona J. u. , Őz u., Vadász u., Búzavirág u., Kenyérgyári út, Pacsirta u., Vak Bottyán u., Csipke u., Kerengő u. , Palota kert, Várad-
hegyfok u., Dalmady Gy. U., Kert u., Panoráma út, Városmajor u., Damjanich J. u., Kertész köz, Peres u., Veres P. u., Dankó Pista u., Kétház u., Pipacs u., Vil-
lanytelep u., Dárda u., Kikerics u., Podmaniczky F. u., Virág u., Déryné u., Kilátó u., Premontrei u., Zápor u., Dessewfffy A. u., Kinizsi Pál u., Puskás T. u., Zarán-
dok u., Dobó K. u., Király u., Rekettye u., Zászló u., Domboldal u., Kiss Ernő u., Remsey J. krt., Zúzmara u., Duna u. , Klapka Gy. út, Repkény u., Zsálya u.,
Erdélyi F. u., Kotlán S. u.,Repülőtéri út, Erdész köz, Kökény u., Rómer F. u., Erdőszél u., Kőrösfői Kriesch A. u., Rónay Gy. u., Erkel F. u., Kőrösi Cs. S. u., Rozsnyó
u., Erzsébet királyné u., Köztársaság út, Sajó u., Esze T. u., Légszesz u., Semmelweis I. u., Faiskola u., Lelesz u., Sík S. u., Fácán sor, Levendula u., Simon I. u.,
Faiskola tér, Liget u., Sport köz, Fenyves köz, Liszt Ferenc u., Szabadság tér, Fenyvesi nagyút, Lomb u., Szabó Pál u., Fenyvesi főút, Lovarda u., Sió u., Fürdő
u., Lovas u., Szántó K. J. u., Gárdonyi G. u., Madách I. u., Szarvas u.

Pályázati hirdetmény

A Gödöllői Piac Kft. (2100 Gödöllő, Szabadság út 3.) pályázatot
hirdet a piaci csarnok (296 hrsz.) galériájában lévő büfé-fala-
tozó 10 éves időtartamra szóló bérleti jogának megszerzésére
2011. december 1-jétől. 
A pályázaton a teljesen felújított konyha, raktár, mosdó, vendégtér, szociális
helyiségeket is magába foglaló, mindösszesen 445 m2 alapterületű
helyiségcsoport bérleti joga szerezhető meg, kizárólag büfé-falatozó, étter-
mi vendéglátás céljára történő működtetéssel. 
A bérlemény megtekinthető a piac nyitvatartási ideje alatt (7-18 óráig, szo.:
7-13 óráig).
Bővebb felvilágosítással Vilhelm Ferenc, a piac ügyvezetője szolgál a
helyszínen, illetve a 06/30/503-0777 telefonszámon.
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. november 10. (csütörtök), 12
óráig. 
Eredményhirdetés, szerződéskötés: 2011. november 11. (péntek), 10 óra

Piac Kft. 

KÖZLEMÉNY 
MUNKAREND VÁLTOZÁS

Tájékoztatom Tisztelt Ügyfelein-
ket, hogy a Gödöllő Városi Polgár-
mesteri Hivatalban a 7/2010.
(XII.4.) NGM. rendelet 2. §. b.)
pontja értelmében a november 1.
ünnep körüli munkarend az alábbi-
ak szerint alakul:
2011. NOVEMBER 4. (PÉNTEK): 
munkanap: 8.00-16,30 óráig, 

általános ügyfélfogadást tart a
Hivatal.

2011. NOVEMBER 5. (SZOMBAT): 
munkanap, pénteki munkarend
szerint Ügyfélfogadás nincs!

dr. Nánási Éva sk. címzetes főjegyző

A munkavégzés helye: Gödöllő Vá-
ros Polgármesteri Hivatal, Főépíté-
szi Iroda, 2100 Gödöllő, Szabadság
tér 7.
Képesítési előírás: Egyetemi vagy
főiskolai szintű építészmérnöki, te-
lepülésmérnöki, vagy tájépítész mér-
nöki diploma, illetve egyéb, ezekkel
egyenértékű végzettség.

A munkakör betöltője által ellá-
tandó feladatkörök:

Önállóan ellátandó főbb feladatok:
– Az épített és természeti örökség
helyi védelmével kapcsolatos teen-
dők (nyilvántartás folyamatos aktua-
lizálása, védett értékek állapotának
figyelemmel kísérése, stb.).
– A helyi építészeti-műszaki tervta-
nács titkári feladatainak ellátása

További feladat a városi főépítész
munkájának segítése az alábbiak-
ban:

– Ügyfelekkel való kapcsolattartás,
tájékoztatás a településrendezési
előírásokról 
– Építéshatósági eljárásokban a ter-
vek véleményezése városképi, vá-
rosrendezési szempontból
– Önkormányzati beruházásokkal il-
letve a városban folyó egyéb fejlesz-
tésekkel kapcsolatos szakmai
együttműködés (tervkonzultációk-
ban való részvétel, kapcsolattartás a
tervezőkkel, az illetékes építésható-
sággal, az örökségvédelmi és egyéb
szakhatóságokkal)
– Közreműködés a város stratégiai
fejlesztési feladatainak előkészíté-
sében, megvalósításában

Jelentkezés: 
Dr. Nánási Éva cím-
zetes főjegyző nevére
címezve a Polgár-
mesteri Hivatalhoz. 
Szakmai önéletrajz, motivációs le-
vél, iskolai és egyéb szakképesítések
másolatának benyújtása: 2011. no-
vember 25-éig.

A kiválasztásnál előnyt jelent:
– Szakirányú kiegészítő képzés

vagy több szakterületen való jártasság
(építészet, tájépítészet, városrendezés)

– Önkormányzatnál szerzett gyakor-
lat

A jelentkezéssel kapcsolatban kér-
déseikkel Mészáros Judit városi fő-
építészhez forduljanak.
Tel.: (28) 529-194

A JÁTÉKKUCKÓ – Kreatív Nonprofit Kft.
(2100, Gödöllő, Mikszáth K.u.10.) 2010.évi működéséről.
A Játékkuckó- Kreatív Nonprofit Kft. jelentése az éves
beszámoló mérlege: eszközök-aktívák, - passzívák és össz-
költségi eljárással készített eredmény kimutatása alapján
készült.
Az üzleti év mérlegforduló napja: 2010.december 31.
A tétel megnevezése : (Adatok E Ft-ban): Befektetett eszkö-
zök  685, Tárgyi eszközök 685, Forgó eszközök 1869, Kö-
vetelések  1 529,  Pénzeszközök 340, Eszközök összesen  
2554, Saját tőke 1739, Jegyzett tőke 3 000, Eredménytar-
talék -1739, Mérlegszerinti eredmény  531, Kötelezettsé-
gek 815, II.Hosszúlejáratú kötelezettségek 0, III.Rövidlejá-
ratú kötelezettségek 815, Források összesen
2554, Értékesítés nettó árbevétele 13 794, Egyéb bevéte-
lek 7465, Anyagi jellegű ráfordítások 8290, Személyi jelle-
gű ráfordítások 11456, Értékcsökkenési leírás
727, Egyéb ráfordítások 93, Üzleti tevékenység eredménye
639, Adózás előtti eredmény 531, Adózott eredmény 531,
Mérlegszerinti eredmény 531.

Jakus Csaba ügyvezető

Gödöllő Város Polgármesteri Hivatala felvételt hirdetvárosépítészeti és
városrendezési ügyintéző munkakör betöltésére.
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Kóstolja meg Ön is a Mária Terézia‐
és a Grassalkovich‐tortákat a Solier Caféban!

NYITVA TARTÁS:
Étterem: 12–22                             Kávéház: 7–22

Asztalfoglalás: 28/816-819,   szobafoglalás és információ: 28/816-817
info@ekhotel.hu

Kávéházunkban hétvégenként
gyermeksarok várja a családos vendégeinket.

Minden hétvégén (szombat, vasárnap)
12.00-től 15.00-ig büfé jellegű (svédasztal)

ebéd az étteremben.
A menü ára: 2990 Ft/fő

Az ár tartalmazza a korlátlan étel- és italfogyasztást:
kétféle leves, négyféle főétel, desszertek, üdítő,

soproni csapolt sör, folyóbor, kávé.



KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

* Köszönetet mondok a Polgármesteri Hivatal
vezetésének és munkatársainak feleségem
BÉLÁDI ÁGNES elhunyta alkalmából nyújtott
együtt érző segítségéért, valamint mindazok-
nak, akik utolsó útjára elkísérték és mély fájdal-
munkban osztoztak. Tisztelettel: Béládi Péter
és a gyászoló család. 

INGATLAN

* Gödöllő az Antalhegyen 2300 m2 –es telek
eladó, teljes közművel (víz, gáz, villany).
26.5mFt. Tel.: 30/588-5889

* Sürgősen eladó Gödöllő, Palotakerten 61
nm-es, kétszobás, erkélyes, teljesen felújított
lakás. Tel.: 06/20-212-6315.

* Sürgősen eladó igényesen felújított, nagyon
jó beosztású, egyedi fűtésmérős-szabályzós
lakás Palotakerten, másfélszobás, konyha-
étkezős, külön fürdő, wc-s, 45nm-es. Iár:
8,9MFt 20-772-2429

* Gödöllő központjában 4 emeletes házban jó
állapotú 2 szobás 60 nm-es erkélyes téglalakás
eladó. Iár: 11,7MFt  20 7722428
WWW.GODOLLOIHAZ.HU

* AKCIÓ! Most -1MFt, Új építésű, minőségi
kivitelezésű, 1 szintes 2 szoba +nappalis iker-
ház 350nm-es telekkel, tárolóval érintkezve,
kulcsrakész ár 18,9 MFt  20-772-2429 

* Jó vétel! Kertvárosban 3szoba +konyha -
étkezős, tégla, betongerendás, kiváló állapotú
kockaház eladó Iár: 17,9MFt 20-772-2429 

* Akció! Új építésű 4 lakásos társasházban, 2
szoba +nappalis, 62nm-es lakás leköthető
I.ár:15,5MFt 20-772-2429  

* Gödöllőn felújított, 1,5 szobás galériázott
alacsony rezsijű lakás, kocsi beállóval AKCIÓS
IRÁNYÁRON  8,9MFt  20-804-2102
WWW.GODOLLOIHAZ.HU 

* Illetékmentes! Belvárosban, mindenhez
közel, új építésű nappali+ 1szobás, konyha-
étkezős nettó 45nm-es, cirkófűtéses lakás
eladó. Választható burkolatok, színek. Iár
11,9MFt 20-772-2429 

* Fenyvesi részen építési telkek eladók
11,5MFt és 14MFt 20-9447025

* Gödöllőn, központhoz gyalog is közel, Új
építésű, 4 szoba +nappalis, duplakomfortos,
amerikai konyhás, garázsos önálló ház 450 nm-
es telekkel eladó. Iár: 32 MFt 20-772-2429
WWW.GODOLLOIHAZ.HU   

* Újfenyvesben 740nm-es összközműves
építési telek eladó. Iár 12,9MFt 20-772-2429  

* SÜRGŐSEN eladó Palotakerten 2 szobás,
délnyugati fekvésű lakás Iár 7,8MFt 20-804-
2102

* AKCIÓS ÁR! GÖDÖLLŐN ÚJ ÉPÍTÉSŰ
RÉSZEN 3 szoba nappalis garázs összekötés-
es ikerház 510 nm saját telekkel kulcsrakészen
eladó 24,5MFt-ért 20-772-2429 

* Központban 75 nm-es  három szobás, két
erkélyes lakás 12 MFt Iáron eladó 20-804-
2102       

* Palotakerten 1 szobás lakás, alacsony rezsiv-
el. 6,9 MFt 20-804-2102

* Kiváló áron, Kossuth Lajos u.-ban, nappali +1
hálószobás 55nm-es, felújított, jó beosztású
lakás eladó Iár 9,5MFt  20-772-2429
WWW.GODOLLOIHAZ.HU

* Sürgősen eladó az Egyetemnél másfél
szobás mfszi lakás 9.6MFt 20-804-2102

* Veres Péter u.-ban újszerű 114nm-es, garáz-
sos családi ház szép 725nm-es sarok telken
eladó!  20-944-7025

* Új építésű 1+2félszobás lakások kertrésszel,
autóbeállóval, nagy terasszal eladók 14,5MFt-
tól 20-804-2102

* Eladó Gödöllőn, téglaépítésű, cirkós, jó
állapotú 2szobás, 53nm-es lakás a Kazinczy
krt. Iár 9,3 MFt 20-8042102

* Új építésű társasházban, nappali +2 szobás
lakás Gödöllő központjában 16,4MFt Ugyanitt
egyedi penthouse lakás 16,7MFt. Lakások
300.000Ft/m2 alatt 20-9447025
WWW.GODOLLOIHAZ.HU

* Gödöllő kertvárosában, kétlakásos társasház
építésére alkalmas 800m2-es telek, 27m-es
utcafronttal 14MFt-ért eladó! Minden közmű a
telken! 20-539-1988

* Téglaépítésű házban, műanyag nyílászárós, erké-
lyes 2 szobás konvektoros lakás eladó. Iár 10,9
MFt 20-772-2428  WWW.GODOLLOIHAZ.HU

* Keresek készpénzes ügyfeleim részére 1-2
szobás téglalakásokat! 20-804-2102

* Központban, 76m2-es cirkós lakás, garázzsal
eladó! 23.6MFt 20/539-1988

* Szabadka u-ban 3.em-i erkélyes, felújítandó
lakás eladó! Iár 9,5MFt ! 20-539-1988

* Sürgősen eladó Harasztban kiváló állapotú 4
szoba +nappalis, alápincézett, 2 garázsos, jó
beosztású családi ház  500 nm-es telekkel Iár
29,9MFt  20-772-2429 

* Gödöllőn, Új fenyvesben 110m2-es különálló
családi ház sürgősen eladó! 20-539-1988

* Gödöllőn Kastély mögött az alvégben,
1100m2-es telken felújított, bővíthető ikerházi
lakás eladó! Iár 22.9MFt! 20-539-1988

* Veresegyház örökpanorámás részén építési
telkek eladók! 12Mft! 20-539-1988

* Gödöllői építési telkeket keresek készpénzes
ügyfeleim részére! 20-539-1988

* Szadán, 1500 nm-es telken 94 nm-es emelt szin-
ten szerkezetkész, nappali+3 szobás ház eladó.
Ea. Ár: 21 mFt. 3531, Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-
086 vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

* Palotakerti lakások többféle méretben, elren-
dezésben eladóak Ár: 9,5-től 12,9 m Ft.-ig.
Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-
870 www.fonixingatlanbt.hu

* Gödöllőn eladó a Fenyvesben nappali+ 4
szobás, két fürdőszobás társasházi öröklakás
saját kertrésszel, kocsibeállóval és pincetároló-
val. Összes beépített terület: 130 nm. Iá: 28
mFt. 3503, Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
20-9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

* Eladó Gödöllőn, az Antalhegyi dombon két-
szintes+szuterén, 4 szobás, két fürdőszobás
családi ház. Áron alul! Iá: 25 MFt. 3488, Érd.:
FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870
www.fonixingatlanbt.hu

* Eladó a Harasztban háromszobás,
téglaépítésű családi ház 600 nm-es telken.
3305, Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

* Eladó a kertvárosban 110 nm-es három-
szobás családi ház, egész alatt szuterén 500
nm-es kerttel, 23,9 irányáron. 2981, Érd.:
FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870
www.fonixingatlanbt.hu

* Eladó a Harasztban kétszintes, két fürdős-
zobás nappali+3 szobás plusz szuterén családi
ház 550 nm-es telken. Iá: 28,5 mFT 3519, Érd.:
FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870
www.fonixingatlanbt.hu

* Gödöllőn, Blahai részen, újépítésű,
kétkéményes, cirkófűtéssel, valamint kandalló-
val is fűthető 90 nm-es kétszintes, alápincézett,
garázzsal rendelkező ház eladó. A telken van
egy ásott kút is. I. ár: 28 mFt. Érd.: 3527,
FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870
www.fonixingatlanbt.hu

* Eladó az Ambrus közben két-és félszobás, 60
nm-es öröklakás, 13 m Ft irányáron. Érd.:
FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870
www.fonixingatlanbt.hu

* Kertvárosban két utcára nyíló, kétlakásos,
120 nm-es családi ház, 500 nm-es telken.
3485, Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy
20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

* Kertvárosban eladó egy nappali+két szobás
igényesen felújított ház különálló garázzsal,
díszkerttel, gyümölcsössel. Iár: 26 mFt 3462,
Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-
870 www.fonixingatlanbt.hu

* Csendes, nyugodt környezetben, Gödöllő
legkedveltebb helyén kétszintes 100+70 nm-
es kitűnő állapotú családi ház eladó. Kiváló ár-
érték arány! I.ár: 32,9 mFt. Érd.: 3529, FŐNIX
Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-870
www.fonixingatlanbt.hu

* Eladó Gödöllőn újonnan felújított ház I.
emeletén, 64 nm-es 3 szobás, téglaépítésű,
egyedi fűtésű öröklakás. Eladási ár: 13,5 mFt.
Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086 vagy 20/9194-
870 www.fonixingatlanbt.hu

* Kossuth L. u.-ban két db, egy 61 és egy 63
nm-es, 2 szobás, I. emeleti öröklakás eladó.
Mindkét lakás igényesen felújított. Irányár: 13,2
és 13,9 m Ft. Érd.: FŐNIX Iroda 28/411-086
vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

* ALKALMI VÉTEL! Gödöllőn a Fenyvesben 75
nm-es, nappali + 2 szobás, 2 fürdőszobás, ÚJ
ÉPÍTÉSŰ beköltözhető, kétszintes ikerház-fél,
300 nm-es saját telekrésszel eladó. Iá: 16 mFt.
Érd: 28/411-086 vagy 20/9194-870

* Gödöllő Belvárosában 2011. Decemberi
átadással épülő 18 lakásból (30-92 m2), 5
üzletből (36-67 m2), 1 irodából (30 m2) álló tár-
sasházban lakások, iroda és üzletek eladók.
Árak: 9,9 – 27,4 mFt (280 eFt/ m2-től). Érdek-
lődni: FŐNIX Ingatlaniroda 2100 Gödöllő,
Szabadság tér 14., Tel.: 20/9194-870; 28/411-
086 www.fonixingatlanbt.hu

* Gödöllőn 59 m2-es 2 szobás 1. emeleti erké-
lyes lakás egyedi mérőkkel azonnal költözhető
9,5 Mill. Ft  www.lipcsey.com 30-6336-110

* Teljesen felújított 72 m2-es önálló családi ház
a kastély mellett cirkofűtéssel, cserépkályhával,
+15 m2 téglaházzal 19 Mill. Ft
www.lipcsey.com 30-6336-110

* Budapesten 48 m2-es új építésű lakás 2.
emeleti teremgarázs gépkocsibeállóval együtt
11,5 Mill Ft  www.lipcsey.com 30-6336-110

* Két generációs családi ház tulajdonostól
áron alul Gödöllő kedvelt kertvárosi részén
eladó.Tehermentes. Akár vállalkozásra is alka-
lmas. Két különálló szint, mindkettőn konyha,
fürdőszoba, nappali + 3 szoba. A házhoz tar-
tozik még egy

teljesen külön bejáratú lakrész (65 nm) 2 szo-
ba,fürdő, konyha. 2 állásos garázs+szauna is
van. Iá.: 30,9 mFt. Tel.:20-3464-718.

* Gödöllőn eladó áron alul családi ház,
amerikai konyha-nappali, 4 szoba, 2 fürdő, 2
garázs, kertkapcsolatos terasz, gondozott,
parkosított udvar, kút, hőszigetelt, dupla fűtés,
redőnyös, új nyílászárók.Tel.: 30-228-8403, 20-
420-6243 (egész nap).

* Eladó, Gödöllő Kör utcában 2 emeleti, 2+fél
szobás, erkélyes fejújított lakás. Egyedi borovi
fenyőből készült beépített bútorok, fa belső
nyílászárók, új korszerű hőszigetelt külső
nyílászárók. Nagy teljesítményű konyhai beren-
dezéseknek megfelelően kialakított elektromos
hálózat. Bútorozott konyha, egyedi fűtés, alac-
sony rezsi, csendes környék. Azonnal
költözhető. Ár: 13.900.000 Tel.: 30/860-6087;
30/411-4698.Ingatlanközvetítő ne keressen

* Magánszemélytől eladó Gödöllő közpon-
tjában egy 2. emeleti, erkélyes, alacsony rezsiv-
el rendelkező, egyedi gázfűtéses, pezs-
gőfürdős, cserépkályhás, részben felújított
lakás. Parkolás az erkély alatt biztosított. Iá:
10.8 mFt. Tel.: 70/3350-379.

* Gödöllő központjában eladó tégla, konvek-
toros, 1.em. 58nm-es, 2 szobás, erkélyes, NY
fekvésű, napfényes, jó elosztású lakás tároló-
val. Iár:10,5MFt. 30/491-5020

* János utca környékén eladó 59nm-es,
MAGASFÖLDSZINTI, igényesen felújított, vilá-
gos, KONVEKTOROS, jó beosztású, nagy
ERKÉLYES, parkra néző öröklakás, 5nm-es
tárolóval. Iá:12.9MFt Érd:30/491-5020

* SÜRGŐSEN ELADÓ! Gödöllőn Remsey krt.-
on 61nm-es 1+2 félszobás, 2.em. ERKÉLYES
szép igényes, saját tárolós lakás eladó!
Iár:14.9MFt. Tel: 30/228-1060

* Gödöllőn Antal-hegyen, Panorámás
részen, kétszintes, belül felújított 110nm-es
családi ház eladó. VADREGÉNYES KERT,
GYÖNYÖRŰ FÁK, 1200 nm telek.
Iár:24.9MFt. Tel: 30/228-1060

* IGÉNYESEN FELÚJÍTOTT 1.EMELETI
LAKÁS! Gödöllőn Kossuth Lajos utcában 61
nm-es 2 szobás, extrán felújított, erkélyes
1.emeleti lakás eladó! Iár: 12.99Mft. Tel:
30/228-1060

* Eladó Isaszegen, emeletes CSALÁDI HÁZ,
teljes berendezéssel (műszaki felszerelés, ház-
tartási gépek, bútorok stb). Fszt. 90nm: előszo-
ba, közlekedő, 2szoba, nappali, étkező, konyha
(egybe) fürdő. Em. 80nm: gyerekszoba, egy
légterű óriási nappali, gardróbszobák, fürdősz.
Lépcsőfeljáró kívül belül, akár 2család részére
is megoldható lakhatás. 300nm rendezett
telek. I.ár: 30MFt 30/579-0545, 20/404-2383 

* Gödöllő központjában eladó 4.em. 62nm-es
2,5 szobás téglalakás. Gázkonvektor, parketta,
redőny, új faablakok, erkély, külön tároló. Igény
esetén garázs. Csendes, nyugodt helyen.
Iár:11,9MFt. 20/358-4621 

* Gödöllő és Szada határán aszfaltozott utcában
1450nm-es telken új építésű 85nm-es bővíthető,
2fürdőszobás, összkomfortos családi ház eladó
(garázs, pince, ásott kút). 30/274-3407 

* SZADÁN iker családi ház eladó. Bruttó 112nm,
2+2 félszobás, kulcsrakész, ár: 22,9MFt,
2011.dec-i befejezéssel. Részletes információk:
www.gemini-invest.hu 70/430-7979 

* 1147 m2 -es zártkert eladó a Csiperke
utcában (TV torony mögött). Örök panoráma.
Villany az utcában, víz az utca végén. Ár 3000
Ft/m2. Tel: 20/3404861

* Gödöllőn a Szt. János utcában 30nm-es, kon-
vektoros garzonlakás sok extrával (klíma, moso-
gatógép, stb.) jó állapotban 7,7 MFt-ért eladó.
20/9182-179 

* Gödöllőn a Gerle utcában 600 nm-es építési
telek érvényes építési engedéllyel 6,2 MFt-ért
eladó. 20/9182-179

* Gödöllő központjában eladó 4.em. 64nm-es
2,5 szobás téglalakás. Gázkonvektor, parketta,
redőny, új faablakok, erkély, külön tároló. Igény
esetén garázs. Csendes, nyugodt helyen.
Iár:11,9MFt. 20/358-4621 

* Családi ház rendezett állapotban telekáron
(12 MFt) eladó tulajdonjoggal. Megbeszélés:
06-28-816-442 

* Gödöllő belvárosában 9 lakásos, kertes tár-
sasházban, 89nm-es átalakított 3 szobás +nap-
palis, részben felújított, tehermentes lakás
családi okok miatt sürgősen eladó. Iár:18MFt.
20/497-8070

* Devizahitel végtörlesztés miatt sürgősen tula-
jdonostól eladó Gödöllő Kossuth utcában
4emeletes házban 3.em. nagyon szép 55nm-es
2 szobás lakás. Iár:9,2MFt. 30/5797-489 

* Négyemeletes házban Palotakerten 3.em.
felújított, légkondis, 2 szobás, étkezős, fiatalos,
azonnal költözhető 62nm-es lakás tulajdonos-
tól eladó. Iár: 10,9MFt. Tel: 30/2318-177 

* PÉCELEN csendes utcában, rendezett kert-
tel 5 szobás családi ház 200 nm-es műhellyel
eladó. Szintén Pécelen 150 nm-es
ÜZLETHELYISÉG SÜRGŐSEN ELADÓ. Tel:
20/466-4757 
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HHIRDETÉSFELVÉTELIRDETÉSFELVÉTEL!!
H irdetési e lérhetőségek:H irdetési e lérhetőségek:

20/525-53-6620/525-53-66
70/381-76-9470/381-76-94

e-mail: szolgalat@vella.hu
internet: www.ujsagok.vella.hu
Címünk: Művészetek Háza,

Gödöllő, Szabadság út 6.
N yitva : K : 11  –  16; S z, C s: 8 :30  –  16;

P : 8 :30  –  12; H étfőn  zárva!
Telefonon, faxon, levélben, e-mailen apróhirde-
tést nem áll módunkban elfogadni. A lapban
megjelent hirdetések tartalmáért felelősséget
nem vállalunk.
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* Gödöllőn Rét utcában dupla telek (710+790
nm) eladó. Tel: 30/9 617-621  

* Eladó Gödöllőn, az Erzsébet körúton felújí-
tott, magasföldszinti 54 nm-es 2 szobás lakás.
Iár: 12MFt. Érd: este 18h után 30/461-0292 

* Aszódon régi, téglaépítésű társasházban
128nm-es felújításra szoruló lakás 2 bejárattal,
saját kerttel sürgősen eladó. Ár megegyezés
szerint. Tel: 30/3532-516 

* Eladó 79nm-es tetőtéri lakás +14nm-es
különálló garázs a központhoz közel, hatlakásos
társasházban. Nappali +2 háló, külön WC,
kamra, tároló, 2erkély, +terasz, parkosított udvar.
Iár:22,5MFt. 30/336-7096, 20/939-5152

* Kartalon 2 szobás, étkezős, konyhás, elős-
zobás, fürdőszobás ház terasszal, pincével,
garázzsal parkosított udvarral, nagy kerttel,
termő gyümölcsfákkal, szőlővel eladó, vagy
gödöllői kis házra cserélhető. 20/8080-679 

* Gödöllőn, Kazinczy körúton 1. emeleti, egye-
di órás lakás eladó. 11 millió. 20/807-9515,
70/317-0084 

ALBÉRLET KIADÓ

* Kertes ház kiadó! Hosszú távra! 160 m2,
garázzsal, szaunával. Érdeklődni: 30/588-
5889

* Gödöllő városközpontban, egyedi fűtésű,
alacsony rezsijű,  igényesen berendezett (teljes
bútorzat + kábel TV + 25 mbit internet) garzon
lakás kiadó 50e/hó + rezsi + 2 havi kaució.
20/516-2962

* Kiadó Gödöllőn a Tűztoronyházban 2012.
január 1-jétől egy 1. emeleti, 56 nm-es lakás
mélygarázsban lévő gépkocsitárolóval. Tel.: 06-
20/983-2193.

* Gödöllőn szoba fürdőszobával kiadó. Tel.:
20/9455-583.

* Gödöllőn, a Szent J. utcában azonnali
költözéssel, hosszú távra kiadó egy 50 nm-es,
felújított 1+2 félszobás lakás. Konvektoros,
redőnyözött, részben bútorozott, külön tároló-
val. 60 ezer Ft + rezsi, kaució szükséges. Tel.:
70/-629-9669.

* Gödöllőn, a Palotakerten, 2 szobás, 64 nm-
es lakás, egyedi fűtéssel kiadó. 45 ezer Ft +
rezsi. Tel.: 20/7760-801.

* KIADÓ vagy ELADÓ! Gödöllőn az Ambrus
közben 2. emeleti erkélyes 2,5 szobás távfűtés-
es, részben bútorozott lakás hosszútávra kiadó v.
eladó. Kéthavi kaució szükséges. 70/611-8841 

* Gödöllőn centrumhoz közel az Árpád
utcában, kertes családi házban, külön bejáratú
1.5 szobás 50 m2-es összkomfortos, bútoro-
zott lakás /kábeltévé, internet/ 50.000.- Ft +
rezsi, egy havi kaucióval kiadó. 20/538-9543.

* Kiadó lakrész Gödöllőn a Batthyány utcában.
35.000,-Ft +1 havi kaució. Tel: 30/728-7947 

* Gödöllőn 57 nm-es családi ház, 24 nm-es
fedett terasszal 300 nöl telken sürgősen
ELADÓ vagy HOSSZÚTÁVRA KIADÓ. Csere
is érdekel. Tel: 20/461-0405, 20/385-2699 

* Présház utcában napfényes, hangulatos
lakrész családi házban bérbe adó egyedülálló
férfi részére. Rezsivel együtt 40.000,-Ft.
Internet van. 20/240-4635 

* Gödöllőn, Kossuth L. utcában 60 nm-es
lakás kiadó. 1+2 félszoba kocsibeállóval új
építésű társasházban. Ár: 75.000,-Ft +rezsi.
Érd: 70/415-3847 

* Kiadó Gödöllőn kertes ház: 150nm, 2 fürdős-
zoba, 3 szoba, nappali, étkező, gazdaságos
fűtési rendszer. Ugyanott 130 nm-es épület
műhelynek vagy raktárnak. Cégeknek is.
20/432-1572

* Kiadó az Erzsébet park közelében 2,5
szobás, konvektoros, egyedi vízórás, bútorozat-
lan, első emeleti lakás. Érd: 30/9753-597 

* Gödöllőn a Munkácsy utcában 2 emeletes
téglaházban 2 szoba összkomfortos lakás telje-
sen felújítva, berendezve hosszútávra kiadó.
60e Ft/hó +rezsi. Kéthavi kaució szükséges.
Tel:70/409-1057

* Ambrus Zoltán közben 1,5 szobás, erkélyes,
bútorozatlan lakás kiadó. 50.000,-Ft +rezsi, 1
havi kaució szükséges. Érd: 30/500-7028 

* Keresek novembertől kiadó első vagy
második emeleti lakást 45.000,-Ft-ig/hó
Palotakert, János utca környéke előnyben. Tel:
20/597-3609 

* Gödöllőn, fiatal férfi vagy nő részére bútoro-
zott albérlet reális áron kiadó. Kaució nincs!
Érd: 20/221-6172 

* Bp. XV. kerületben 1 szoba-konyhás, fürdős-
zobás, +közlekedő, földszintes, bútorozott,
konvektoros fűtésű lakás kiadó. 1 havi kaució
szükséges. Tel: 20/367-6670 

* Gödöllő központjához közel, kertes
CSALÁDI HÁZBAN 1,5 szobás LAKÁS külön
bejárattal kiadó. Tel:20/264-7661  

* Gödöllőn a Fácán sori lakóparkban 98 nm-es,
kétszintes , két fürdőszobás lakás garázzsal
igényesnek hosszútávra kiadó. Tel: 30/203-5912 

* KÖZPONTBAN bútorozatlan, 2 szobás,
napfényes, távfűtéses, harmadik emeleti lakás
kiadó 50.000,-Ft +rezsiért. Másfél havi kaució
szükséges. 20/333-0526 

* Kiadó hosszútávra Gödöllőn, Palotakerten
10 emeletes ház 4. emeletén 1 szobás, 45 nm-
es felújított lakás. 40.000,-Ft/hó + 1 havi kau-
ció. Tel: 70/269-2828 

* Kiadó Gödöllőn 10 percre az egyetemtől és
a vasútállomástól 50 nm-es különálló, kiváló
állapotú családi ház 50 ezer Ft (mely tartalmaz-
za a kábeltévé, internet, szemét díjat) +rezsiért.
Igény szerint bútorozott. Egy havi kaució szük-
séges. Tel: 20/406-9425 

* Gödöllői tavak mellett családi ház felső szin-
tjén 60nm-es, 2szobás, összkomfortos LAKÁS
csendes, szép környezetben, internettel,
kerthasználattal kiadó. 55.000,-Ft/hó +rezsi
+2havi kaució. 20/663-7403 

* Kiadó 2 szobás felújított családi ház
hosszútávra Valkón. Buszmegálló 2 percre. Ár
megegyezés szerint. Érd: 70/236-5494, soski-
ado@gmail.com 

* 2 SZOBÁS LAKÁS kiadó hosszútávra
Gödöllő belvárosában, alacsony bérleti díj.
Tel.: 20/9390797.

* Gödöllőn, Kazinczy körúton 1. emeleti, egyedi
órás lakás kiadó. 20/807-9515, 70/317-0084 

* 80 nm-es albérlet kiadó Gödöllő kertvárosi
családi házban külön bejárattal. 2 szoba kony-
ha, fürdő, fix 80.000,- rezsivel. Akár szobánként
is kiadó egyetemistáknak! 30/253-9997 

* Kiadó Fenyvesben 90nm-es felsőszint külön
bejárattal, bútorozva, olcsó rezsivel, saját
kertrésszel, hosszútávra. Precíz emberek jelen-
tkezését várom. Közel busz, vonat, boltok.
Autóbeállási lehetőség. Házi állat nem akadály.
60.000,- +rezsi, 2havi kaució. 20/264-5307 

ÜZLET, IRODA, GARÁZS

* KIADÓ IRODA: 58 nm-es, belvárosi, utcai
bejáratú, konvektoros. 70.000,- +rezsi + 2 havi
kaució. (Lakásnak is.) Tel: 30/9 617-621 

* Gödöllőn eladó két db 30-30 nm-es üzlethely-
iség raktárhelyiségekkel. Darabonként: 16-16
mFt irányáron. Érd: FŐNIX Iroda 28/411-086
vagy 20/9194-870 www.fonixingatlanbt.hu

* Gödöllőn a Remsey krt-on ELADÓ, 57 nm-es,
2 szintes üzlethelyiség, mely akár orvosi ren-
delő, ügyvédi iroda stb. kialakítására is kitűnő.
Iá: 14,9 mFt. Érd.: 28/411-086; 20/919-4870

* Gödöllőn üzlethelység, raktár, garázs kiadó
más tevékenység céljára is. Tel.: 20/9455-583.

* 30 nm-es Üzlet kiadó Gödöllőn, a Gras-
salkovich utca elején. Tel.: 70/281-5126.

* Kiadó Gödöllőn a Petőfi tér 11. alatt található,
udvari 30 nm-es üzlethelyiség!Irodának is alkal-
mas! Tel.: 30-346-5408.

ÁLLÁS

* Gödöllői vállalkozás, asszisztensi
munkakörre keres  irodai gyakorlattal,
számítógépes ismeretekkel rendelkező kolle-
ganőt. Kulcs-soft program ismerete előnyt
jelent. Fényképes önéletrajzaikat a munkale-
hetoseg2100@gmail.com  email címre várjuk.

* Gödöllői személy és teherautó szerviz, gyako-
rlattal rendelkező, számítógépes diag-
nosztikában jártas, autóvillamossági szerelőt
keres. Fényképes önéletrajzaikat a munkale-
hetoseg2100@gmail.com  email címre várjuk.

ÚÚ gg yy    éé rr zz ii ,,    
hh oo gg yy    bb ee hh aa tt áá rr oo ll jj aa

aa    hh ii rr dd ee tt éé ss ii    ff ee ll üü ll ee tt ??    
AA jj áá nn ll jj uu kk    aa    rr ee kk ll áá mm --

cc ii kk kk ee tt ,,    aa hh oo ll    cc ss aa kk
aa    mm oo nn dd aa nn ii vv aa ll óó jj aa
ss zz aa bb hh aa tt    hh aa tt áá rr tt ,,

ss    mm ii    mm ee gg    ii ss    íí rr jj uu kk
ÖÖ nn    hh ee ll yy ee tt tt !!    

TToovváábbbbii    iinnffoorrmmáácc iióó::

77 00 // 33 88 11 -- 77 66 -- 99 44

* GÖDÖLLŐN, az Úrréti- tó közelében 1912 nm-
es zártkerti telek (művelt szőlővel, ásott kúttal) 86
nm-es, jó állapotú téglaházzal eladó. Iá: 13 mFt.
* A Remsey körúton 5 éve épült, első emeleti
71nm-es, amerikai konyhás, nappali+2 szobás,
nagy erkélyes, igényes lakás eladó. Iár: 21,9 mFt.
* A Szent János utcában 1 szobás, 30 nm-
es, második emeleti, franciaerkélyes, felújí-
tott, egyedi (gázcirkó) fűtésű, téglaépítésű
lakás eladó. Iá: 7,5 mFt.
* BAGON, az M3-as lehajtójától 1 km-re 100 nm-
es, felújítandó régi építésű ház, csendes, aszfal-
tos utcában 1339 nm-es telken eladó. Iár: 6 m Ft.
* SZADÁN, 1205 nm-es, ősfás saroktelek,
(30%-a beépíthető) eladó. Iá: 11.3 mFt.



* LAKATOST KERESÜNK! Gödöllői tele-
phelyű cég lakatost keres, zárt szelvények,
lemezek heggesztéséhez (CO-val). Jelentkezés
telefonon hétköznapokon 8-16h-ig, vagy e-mail-
ben fényképes önéletrajzzal. Tel.: 0628- 417-
420, masterkool@masterkool.hu

* Fitnessben, egészségügyben jártas kol-
légákat keresünk fix munkaidőbe. érdeklődni,
jelentkezni: mazso894@freemail.hu.

* Gyermekfelügyelő szakképesítéssel munkát
vállal. Tel.: 20/9455-583.

* Gödöllő legdinamikusabb irodájába
keresünk ingatlanértékesítő kollégát!
Vállalkozói igazolvány nem szükséges! Önélet-
rajzokat az alábbi e-mail címre kérjük: godollo
@otthonfutar.hu

* Gödöllői szépségszalonunkba munkájára
igényes fodrászt és kozmetikust keresünk.
Vendégkörrel előnyben. Tel: 30/676-4335 

* Azonnali kezdéssel női munkatársakat
keresünk, gödöllői céghez könnyű betanított
munkára. Érd: fulljob2kft@gmail.com Tel:
70/604-2309 

* Frissen végzett „Kéz és lábápoló, műköröm-
építő” munkát vállal. Akár otthonodban.
Fodrász mellé tanulónak is szívesen jelent-
keznék. Tel: 30/728-7947 Ági.

* Gyakorlattal rendelkező, hegeszteni tudó
tehergépkocsi szerelőt keresünk szadai műhe-
lyünkbe, azonnali munkába állási lehetőséggel.
Tel: 70/776-9167 

* Pénzügyi elemző, értékesítő pozícióba
keresünk érettségizett munkatársat mellékál-
lásba, diploma előny! Teljesítmény alapú
bérezés. Iskola vagy főállás mellett ajánlott.
Tel:20/48/29/555

* Víz- gáz- fűtésszerelőt keresek önálló
munkavégzés, jogosítvány szükséges. Azonnali
munkakezdés. 30/7184-384 

* 50 éves, FEJLESZTŐ PEDAGÓGUS vállal
alsó tagozatos korrepetálást, gyermekfelü-
gyeletet. Nagyon gyerekszerető, alapos
vagyok! Pár alkalom ingyenes. Tel: 30/391-
5837 

* Európai központú, kártérítésekkel foglalkozó
cég (nem biztosító!) képviselete keres
munkatársakat ügyfélszolgálati munkára,
hosszútávú tevékenységre. Főállás mellett is
végezhető. Jelentkezés önéletrajzzal:
fidela.klmn@gmail.com 

* Tapasztalattal rendelkező üzletkötőt
felveszünk gödöllői munkavégzésre. Egyetem,
főiskola nem szükséges, saját vevőkör nagy
előny, jogosítvány feltétel. Jelentkezni: 70/383-
4496, 30/630-4894 (12-18h között). 

* CNC gépkezelőket, gépbeállítókat keresünk
győri munkahelyre. (Gyakorlat, bizonyítvány
szükséges.) Szállás biztosított. Érd: 10-19-ig
70/431-8013, apm10@freemail.hu 

* Diplomás ANGOL, NÉMET és SPANYOL
tanárokat keresünk. Kiemelt fizetés, érdekes
szakmai munka, rendszeres szakmai továb-
bképzések. Önéletrajzát az info@ili.hu e-mail-re
várjuk.

SZOLGÁLTATÁS

* Fáj a lába a bőrkeményedéstől? Ápolásra
szorul a körme? Vagy a kezét szeretné rendbe
tetetni, és szépen megcsináltatni? PEDIKŰR ~
MANIKŰR ÖNNÉL, kényelmesen! Érd.: +36-
30-851-8763

* Hőszigetelés, ház felújítás, korszerűsítés
rövid határidővel. Tel.: 30/242-9441

* Könyvelés, bérszámfejtés, egyéni vállalkozók,
kis- és középvállalkozások részére. Ezen kívül
Könyvvizsgálat, cégalapítás, adótanácsadás.
JW Controlling Kft. Tel.: 430-341,30/211-9388.

* Minőségi menükiszállítás, cégeknek, magán-
személyeknek. Tel.: 20/3717-450.
www.tepsifules.com

* Klíma, hűtő, villanyszerelés, 2órán belüli
kiszállás. Érintésvédelmi mérés. 70/264-3660 

* Vízvezeték szerelés, fagyásos dugulások
szakszerű elhárítása, talajcsapok cseréje, WC-
k, tartályok, mosdók, mosogatók, csőtörések
javítása 0-24-ig. 70/241-8999.

* Kaputelefon, riasztó, beléptető, térfigyelő
rendszerek, garázskapu szerelés, javítás 2órán
belül. 20/9-177-555

* KÖLTÖZTETÉS, ÁRUSSZÁLLÍTÁS.
RAKTÁROZÁS. Szakszerű csomagolás,
bútorszerelés, dobozok, fóliák árusítása.
Lakások irodák ingyenes helyszíni felmérése.
Bútorlift bérlési lehetősége. Bővebb felvilá-
gosítás: 20/423-4828,  www.interiortrans.hu 

* KERTGONDOZÁS: metszés, permetezés,
sövénynyírás, bozótirtás, fűnyírás, gyepszel-
lőztetés, fakivágás, kaszálás és egyéb kerti
munkák. Lelkiismeretes, alapos, megbízható
munka rendszeresen és alkalmanként is. Tel:
30/528-7777

* CSERÉPKÁLYHA, KANDALLÓ
TERVEZÉSE, ÉPÍTÉSE, használt beren-
dezések tisztítása, átépítése, javítása.
www.kalyhasmester.hu Tel: 20/5231-094

* VÍZ-, GÁZ-, KÖZPONTIFŰTÉS-SZERELÉS,
csatornázás, csatorna bekötés, régi rendsz-
erek, fürdőszobák felújítása. Gázkészülékek,
konvektorok tisztítása, javítása. Teljes körű
épületgépészeti munkák. Tel: 20/9527-289,
28/476-229 

* 25% ÁRENGEDMÉNNYEL ÉPÍTŐIPARI
GENERÁLKIVITELEZÉS! Szobafestés-
mázolás, tapétázás, kartonozás, asztalos, ács,
lakatos, kőműves munkák. Víz, gáz, fűtéssz-
erelés, szigetelés. Hideg és meleg burkolás,
közületeknek is. Ingyenes árajánlat! . Tel:20/9-
361-233, 28/610-982

* KÖNYVELÉS, cégalapítás, munkabérszámfe-
jtés, tanácsadás. Gödöllő, Szent István tér 5.
Tel: 28/407-122, 30/508-1380 

* KÖLTÖZTETÉS, fuvarozás 1-9 tonnáig,
belföldi és nemzetközi, szükség szerint dobo-
zok, csomagolás, zongora, pianínó, páncél-
szekrény. Mindent és mindenkor! Molnár
József 28/421-134; 30/9593-804, molnar.
koltoztetes@upcmail.hu 

* SZOBAFESTÉS, MÁZOLÁS, TAPÉTÁZÁS.
Idén rendelje meg! Ingyenes árajánlat! Tiszta,
rendes munka! Tel: 20/4-359-650

* Gödöllőn cég részére képviseletet vállalok
E.V. Iroda, 1,5 tonnás, 13m3 zárt kisteherautó,
tároló, internet, telefon –fax. Tel: 20/323-9261.
E-mail: ljli@freemail.hu 

* Automata mosógépek, hűtők, fagyasztók,
mikrók javítása garanciával, alapáron. Este és
hétvégén is! 30/234-7012 Krokovics. 

* DELL’EDERA MÁRTA GYÓGYMASSZŐR
06-70-522-4063 várja régi és új vendégeit
SZOLGÁLTATÁSAIVAL: frissítő– relaxáló-
csokis- akupresszúrás masszázs.
Gyermekmasszázs. Köpölyöző- vákuumos
fogyasztás. MIAOMEI masszázs –fogyás
éhezés nélkül- táplálék kiegészítőkkel -10alka-
lom- 1-2 ruhaméret (5-10 kg) fogyás várható,
+tekercselés. Érd: 70/522-4063

* E.V.-ként belföldi és nemzetközi fuvarozást,
szállítást vállalok 1,5 tonnás, 13m3 zárt kiste-
herautóval. Gödöllői telephellyel. Tel: 20/323-
9261. E-mail: ljli@freemail.hu  

* ELADÓ TÜZIFA KISZÁLLÍTÁSSAL.
0620/568-4921 

* SZŐNYEG ÉS KÁRPITTISZTÍTÁS: poratka
irtás, mély-, folttisztítás kedvező nm áron az Ön
otthonában ipari nagy teljesítményű
takarítógéppel, bio tisztítóanyagok segítségév-
el. Tel: 20/3671-649 

* TAKARÍTÁS! Okleveles bejárónő magánházak-
nál takarítást vállal heti rendszerességgel.
Referenciával, erkölcsi bizonyítvánnyal ren-
delkezem. „Kérem a tisztelt érdeklődőket, hogy
a majd visszahívom, ne hívjanak!” 20/9494-752 

* Gyógy pedikűr: tyúkszem, szemölcs,
bőrkeményedés, vastag gombás benőtt köröm
szakszerű kezelése, ápolása, talp masszázs.
28 év szakmai háttér. Óvakodjon a házaló kon-
tároktól! Bárándi József 20/532-7275 

* PARKETTÁS vállal hagyományos és szalag-
parketta lerakást, csiszolást, lakkozást.
Laminált és hajópadló lerakást. Javítás, rec-
segés megszüntetése. Tel: 70/505-1177.

* KŐMŰVES, VÍZSZERELŐ, burkoló és tető-
javítási munkákat azonnali kezdéssel vállalok.
Tel: 70/361-9679 

* KÉNYEZTETŐ RELAX SZALON okt.31. -
nov. 5-ig kedvezményes árakkal várjuk kedves
vendégeinket: masszázs 20/4600-456,
kozmetika 30/2682-084, manikűr-pedikűr
műköröm 30/406-2572 

* REDŐNYSZERVIZ – készítés – javítás +
szúnyoghálók + harmonika ajtók. 20/9-943-145

* ÉPÜLET ÉS LAKÁSFELÚJÍTÁS (Generál
kivitelezés, gipszkartonozás, hideg-meleg
burkolás). Vállalunk mindennemű építőipari
kivitelezést. Gyors, megbízható munka.
Ingyenes árajánlat felmérés alapján. Tel:
20/4359-650

* Gödöllői érettségizett, leinformálható, nem
italozó férfi munkát vállal. Bármilyen kerti
munka, földmunka, lakatos munkák, kerítések
készítése, javítása, festése. Csapadékvíz
elvezetés, lambériázás, tetőjavítás, szigetelés,
kőműves munkák, fakivágás, dryvitozás.
30/402-7276

* Vállalom lakások felújítását (kőműves
munkák, burkolás, gipszkarton szerelés, dryvi-
tolás, festés). Hívjon bizalommal! Tel:
20/2852-804

* Gödöllői Hibaelhárító Szolgálat! Csapok,
WC-tartályok javítása-cseréje, csőtörés
javítása, víz-fűtésszerelés, dugulás-elhárítás.
Tóth László. Tel: 30/9229-553.

* Tetők felújítása, kivitelezése, ácsmunkák Tóth
László. Tel: 30/9229-553.
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1133..000000   hháázzttaarrttááss    

lleell jjeenn   ÖÖnnrree!!

Megnyitottunk! Menü 550 Ft

Csapolt sör csak 250 Ft/korsó

Reggeli menüajánlat: Többféle rántotta

7.00–10.00-ig 400 Ft

Szendvicsek, saláták Mûvészhangulat!

Nyitva: H–P: 7.00–22.00

SZ: 10.00–22.00

V: igény szerint rendezvényekre

Szent János

u. 36
Csíkos bolttal szemben

Gödöllô,



* Szobafestés, mázolás, tapétázás! Tiszta
munka, elfogadható áron! Tel: 20/9133-165

* Utánfutó kölcsönzés: 20/220-62-98

* Rövid határidővel vállalok szakdolgozatok,
házidolgozatok, vagy más jellegű anyagok
gépelését. Érd.: 30-851-8763

OKTATÁS

* GYERE NYELVET TANULNI! NYELVTAN-
FOLYAMRA JÁRNÁL, DE ATTÓL TARTASZ,
HOGY NEM OLYAN TANÁRT KAPSZ
MAJD, AMILYET SZERETNÉL? VAGY
EGYSZERŰEN CSAK FÉLSZ, HOGY NEM
JÖSSZ MAJD KI A CSOPORTODDAL? EZ
TÖBBÉ NEM PROBLÉMA! MINDEN CSO-
PORTOS ÉS EGYÉNI NYELVTANFOLYA-
MUNKRA 100 SZÁZALÉKOS
ELÉGEDETTSÉGI ÉS PÉNZVIS-
SZAFIZETÉSI GARANCIÁT VÁLLALUNK!
NÉZD MEG HONLAPUNKAT ÉS JELEN-
TKEZZ MA! WWW.STUDIOONLINE.HU.
TANULJ VELÜNK ANGOLUL, NÉMETÜL,
OLASZUL, FRANCIÁUL, SPANYOLUL ÉS
OROSZUL CSOPORTBAN VAGY EGYÉNI
ÓRÁKON. GÖDÖLLŐ, ÁLLOMÁS TÉR 5. -
A VASÚTÁLLOMÁSSAL ÁTELLENBEN -
FKNYSZ: 13-0920-04. ESETLEG TELE-
FONÁLNOD KÉNYELMESEBB? TELE-
FON: 0620 216 62 40 

* TOP-TAN: Angol haladó, nyelvvizsgára
felkészítő tanfolyam heti 1x3 órában
csütörtök: 8.30-10.45-ig. Max 5 fős csopor-
tok. További tanfolyamok: www.toptan.hu,
toptan1999@gmail.com, 30-224-75-63.

* TOP-TAN: Ha szeretnél jobb jegyet matek-
ból, fizikából, kémiából, mint tavaly, már
legfőbb ideje, hogy elkezd a felzárkózást.
Magántanulók vizsgára való felkészítése,
indokolt esetben délelőtti tanítás háznál is.
Tel: 30-908-4130.

* LOGOPÉDIA – MOZGÁSFEJLESZTÉS 3
éves kortól egyéni és kiscsoportos for-
mában. Dr. Virsingerné Ágota logopédus –
mozgásterapeuta. Cím: Gödöllő, Szent
István tér 7. 20/543-3407 

* ANGOL és OROSZ órák gimnáziumi
tanártól. Érd: 06-28-411-511esti órákban
Kócziánné Varga Márta 

* Tanulási képességek fejlesztése diákok-
nak és felnőtt korosztálynak. TANULNI IS
MEG KELL TANULNI! Amit fejlesztünk:
emlékezetet, figyelmet, gondolkodást. Tel.
28/415-998, 20/388-4953  

* JOBB AGYFÉLTEKÉS RAJZOLÁS. Négy
nap alatt megtanítom élethű portrét készíteni.
Rajztanfolyam 23.000,-Ft-tól. Helye:
Budapest, Zugló vagy Gödöllő. Bővebb infor-
máció: 30/471-4914, www.msrajz.5mp.eu
www.jobbagyfeltekesrajzolas.shp.hu  

* ANGOLTANÁR NYELVVIZSGÁRA
FELKÉSZÍTÉST VÁLLAL. Érd: 20/539-
2030 

* Fiatal pedagógus általános iskola alsó
tagozatainak korrepetálását vállalja minden
tantárgyból. Gyermekközpontú, türelmes
oktatás! Tel: 30/689-7159 

* Némettanár több éves tanítási tapasztalat-
tal vizsgákra felkészítést, korrepetálást vállal
Gödöllőn. HÉV és busz pu.-tól 10 percre.
Tel: 70/6501-493 

* MATEMATIKÁBÓL középiskolásoknak,
valamint 7. – 8. osztályosoknak kor-
repetálást, érettségire, felvételire felkészítést
vállal középiskolai tanár. Tel: 30/620-1230 

* FESTÉSTANFOLYAM 9-12 éves
gyerekeknek, AKVARELLFESTÉS felnőt-
teknek november 9-től az Árnika
Központban. Tel: 20/5757-049
www.aranyarnika.hu 

* Gimnazista lányom mellé matematika sza-
kos tanárt keresek korrepetálás céljából. Tel:
20/9390-797

ADÁS~VÉTEL

* Eladó egy részlegesen felújított Bieder-
maier bútorgarnitúra. Tel.: 06-20/212-6315.

* ÓRIÁSI CSIZMAVÁSÁR üzletünkben 36-s
mérettől a 41-sig, valamint gyerekcsizmák
érkeztek. CIPŐ – TÁSKA ÜZLET Gödöllő,
Patak tér 1. 

* KÖNYVEKET, KÖNYVTÁRAKAT,
PAPÍRRÉGISÉGEKET, képeslapokat,
diafilmeket, LP-ket vásárolok. Gyors kiszál-
lás, azonnali fizetés. Tel: 30/543-8155 Nap
Antikvárium Gödöllő, Szabadság út 11. 

* Tüzifa eladó akciós áron. 30/9144-950,
20/9611-688 

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ

* AKKUMULÁTOR minden típusú gépjár-
műhöz szaküzletünkben vagy kiszállítással.
Szolgáltatásaink: beszerelés, bevizsgálás,
töltés-mérés, szaktanácsadás. Minőségi
akkuk, kedvező árak. Cím: Gödöllő, Dózsa
Gy. út 50. (Temetővel szemben) 20/94-58-
766, 28/611-728 

EGYÉB

* ELTARTÁSI SZERZŐDÉST KÖTNÉK
IDŐS HÁZASPÁRRAL VAGY EGYEDÜLÁL-
LÓ IDŐS EMBERREL. Tel.: 30/727-7667.

* Bevezetett műszaki-barkács bolt bérleti
joga árukészlettel átadó! Tel.: 30/9509-841.

* Társ és partnerközvetítés.Tel.: 20/9455-
583.* Kisállatpanzió várja ügyfeleit. Tel.:
20/9455-583.

* Hastáncosnő fellépést vállal. Tel.:
20/9455-583.

* Vásároljon HAMISÍTATLAN, OMME
zárszalagos mézet közvetlenül a termelőtől!
Akác-hárs, Hárs-erdeiméz 1500 Ft +üveg.
720 ml-es csavaros tetejű befőttes üveget
cserébe elfogadok. Szabó György Gödöllő,
Lovas u. 3. Tel: 28/417-913

* MÉZET közvetlenül a termelőtől, a Ludányi
Méhészetből! Akác-, virág-, hárs-, erdei-,
aranyvessző-, ámor-, gesztenye-, repce krém-
, selyemfű-, lépesméz kapható. 3kg fölött
házhoz szállítjuk. 30/9891-721
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Hozzávalók: 
15 dkg fekete
retek, 15 dk sü-
tőtök, 1 kisebb
zeller, 2 db al-
ma, 2 szál póré-
hagyma, 2 ek.
apróra vágott
petrezselyemzöld, 1 ek szezámmag, 1 bög-
re kefír.

Elkészítés: 
A sütőtököt, a zellert, a retket és az almát
nyersen lereszeljük, a póréhagymát pedig
karikára vágjuk. 
A petrezselyemzöldet és a szezámmagot a
kefírrel jól összekeverjük, majd beleforgat-
juk a salátát. 
Behűtve tálaljuk.  

BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: 
NOVEMBER 9.

A Bagoly könyvesbolt 1000 Ft‐ os vásárlási utalványát nyerte: Kovács Zoltán, Blaháné u. 178.,
Laczkó Józsefné, Paál L. köz 2. 
A Dűlő Borkereskedés 1000 Ft‐os vásárlási utalványát nyerte: Füle Zoltánné, Dessewffy A. u. 6. 
A Happy Box (Petőfi udvar) 2000 Ft‐os vásárlási utalványát nyerte: Gelei Ágnes, Barackos u. 4.
A Városi Múzeum belépőjét nyerte: Katalin Jánosné, Kossuth L. u. 64
A Mezőgazdasági és Kertészeti Áruház 1000 Ft‐os vásárlási utalványát nyerte: Baranyi Józsefné,
Béke u. 10., Pálinkás Laura, 2111, Szada, Béke u. 12.

RECEPT – Őszi vegyes saláta


